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_Sobre o Black Friday 

Fonte: G1 (nov/16)  

Apesar da crise, a data continua ganhando força, e a expectativa é de que haja um aumento em relação 
ao ano de 2016. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/black-friday-de-2017-deve-movimentar-r-22-bilhoes-em-vendas-pela-web-diz-pesquisa.ghtml


_Sobre o Black Friday 

Fonte: Adnews (out/2016)

O evento é a maior data de venda do e-commerce no ano já superando o natal e outras 
datas sazonais consideradas importantes pelo comércio, como o Dia das Mães e Dia das 
Crianças.

A expectativa de faturamento é alcançar a marca de R$ 2 bilhões, um aumento de 34% em 
relação  a 2015, quando movimentou  mais de R$ 1,53 bilhão.

Três quartos dos 40 milhões de consumidores online brasileiros já fizeram compras em 
alguma edição da Black Friday. E três em cada quatro consumidores online se dizem 
engajados ou animados com a edição deste ano.

As compras do Black Friday são pessoais. Dos consumidores, 53% compram para si 
mesmos. Os demais, 19%, compram para presentear e 27% para ambos, antecipando as 
compras de Natal.



A expectativa para este ano é de que a data gere um faturamento de R$ 2,2 bilhões, 
mesmo com a crise. *

Uma pesquisa realizada pelo Google* da internet mostrou que: 

● 71% dos entrevistados afirmam já terem comprado no Black Friday - e isto aumenta 
todo ano. 

● Em 2017: 68% declarou ter intenção de comprar neste ano - 7% a mais que no ano 
anterior. 

● Eles ficam sabendo das promoções através: entrada no site; e-mail marketing; e 
campanhas on-line. 

● 80% prefere comprar pela internet 
● Principais fatores no momento da compra: preço é o principal atributo, porém 

confiança na loja e na marca vêm logo em seguida. 

_Sobre o Black Friday 

Fonte: Infomoney 22.ago/17 / Think with Google ago/2017   



As pesquisas de produtos começam a ser feitas QUINZE DIAS antes do Black Friday. E, 
embora 79% das pessoas afirmaram ter comprado na própria sexta-feira, 21% afirmam que 
compraram na quinta-feira ou no final de semana. 

                 
             Onde você está neste momento 

 crucial para se chegar ao seu público-alvo e 
movimentar suas vendas?

_Sobre o Black Friday 



_Compras pela internet  

Fonte: Google Think (out/2016) 

Acontece no prazo de um dia

Ciclo de compras

Na Black Friday, este processo se dá de forma mais rápida do que a forma tradicional, uma vez que o usuário já 
está esperando ser atraído por boas ofertas por parte das empresas. 



A Black Friday não é mais um privilégio do varejo. Todos os segmentos podem entrar também e oferecer 
bons negócios aos consumidores. As oportunidades se diversificam cada vez mais. 

_Compras pela internet  

2 bi de 
vendas 

Fonte: Google Think (ago/2017) 



_Compras pela internet  

As compras online registraram aumento em 2016 de 17%. E a participação de mobile em vendas online no Black 
Friday 2016 aumentou em 19,8: 

Fonte: E-bit (out/2016) 

A publicidade mobile entrega maior awareness, 
intenção de compra e gera maior preferência de 
marca. As campanhas em dispositivos móveis 
demonstram melhor desempenho em diferentes 
etapas do funil de vendas. 



_Vantagens de apostar em mídias digitais no Black Friday   

Mostrar promoções exclusivas 

Neste quesito a internet pode ser uma grande aliada. Como os usuários estão 
sempre conectados, impactá-los com ofertas exclusivas é importante para mostrar 
a versatidade do seu negócio e sua disponilidade em oferecer produtos que 
estejam próximos ao que os consumidores desejam. Promoções  aguçam esse 
desejo e apressam o processo de compra. 

Dados em tempo real 

Possibilidade de mudanças, a partir do comportamento dos consumidores junto 
aos anúncios 



Geolocalização 

- A partir de um mapa, ele mostra ao seu público-alvo exatamente onde você 
está

- Se o cliente estiver perto de você e afinidade com seus produtos, ele será 
impactado a partir da sua localização 

Segmentação

Segmentação do público para que usuários que tenham mais chance de realizar 
compras possam ser atingidos, como por exemplo por faixa etária, gênero e 
interesses etc. 

_Vantagens de apostar em mídias digitais no Black Friday   



Se você quer aparecer no Black 
Friday e precisa de uma agência 

para definir estratégias e 
campanhas, conheça a agência 

Immago:



_Quem Somos

A Immago Social Branding é uma agência focada em Marketing 
Digital, cujo objetivo é construir marcas através de conteúdo e 
estratégias digitais, utilizando as principais tendências e 
inovações a fim de buscar resultados eficientes para a sua 
empresa. 



_Nossos clientes 



_Jobs realizados  

- Immago na Mídia - Case de sucesso - Só Coxinhas 



_Jobs realizados  

- E-mail Marketing - Sites - Material Impresso 



_Jobs realizados  

- Banners 



_Jobs realizados  

- Redes sociais em diferentes segmentos



_Jobs realizados  

- Redes sociais em diferentes segmentos



_Método de trabalho

Atendimento Planejamento Execução Acompanhamento Relatórios



_O que podemos oferecer



Ação SPFB Friends Bloggers com o Só Coxinhas 

+ = [ ]



- 14 influenciadoras se reuniram para falar sobre moda, beleza e lifestyle. O evento foi realizado no dia 6 de 
julho em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais e muitos posts foram feitos na hora em que 
ele estava sucedendo 

- O acontecimento juntou uma série de marcas que o patrocinaram, inclusive o Só Coxinhas que estava 
presente fornecendo coxinhas para as meninas

Algumas marcas que participaram do SPFB: 

O que foi a ação SPFB Friends Bloggers 



- Aproximadamente 221 novos seguidores

- Mais de 35 publicações entre Stories e posts nos perfis das influenciadoras

- 14 influenciadoras que participaram do evento fizeram posts e menções ao Só 
Coxinhas  

Resultado da ação SPFB Friends Bloggers com o Só Coxinhas 



Gráfico mostrando o reflexo 
da ação na quantidade de 
seguidores para o perfil do Só 
Coxinhas



- Colocamos a sua marca em eventos com blogueiras que podem falar da sua marca e, assim, somar 
relevância 

- Fazemos o relacionamento e intermediação com os responsáveis para garantir que você esteja presente 
e seja mencionado

- Acompanhamos nas redes sociais para medir o impacto que a ação gerou para a sua marca e passamos 
estes dados para vocês conferirem a eficácia de investir em RP Digital 

Como a Immago trabalhou nesta ação e o que podemos fazer por você  



Durante o evento - Stories



Posts depois do evento



Não precisa ser uma grande empresa e ter uma marca forte para fazer esse 
tipo de investimento.
Estratégias de comunicação são versáteis e possibilitam uma exposição 
assertiva da marca e uma diferenciação frente aos concorrentes de diversas 
formas. :) 

Qualquer empresa pode ter uma marca de valor. Inclusive a sua!

Vamos bater um papo sem compromisso?

taina@immago.com.br  /  (11) 99304.2000
vanessa@immago.com.br / (11) 97425.1716

                                                    www.immago.com.br

mailto:taina@immago.com.br
mailto:vanessa@immago.com.br
http://www.immago.com.br



