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Black Friday x Black Fraude
Expectativas na Black Friday 
 
A expectativa do varejo online é que o evento possibilite movimentação e o aumento 
em seus negócios, mas o lojista, por sua vez, precisa realizar um planejamento em 
sua loja virtual, focado no seu negócio.

Para se destacar dos concorrentes é necessário que os lojistas possibilitem 
descontos reais e expressivos ao consumidor, evitando dessa forma, que esses 
descontos sejam “maquiados”. Outro fator importante é proporcionar maior 
agilidade na entrega dos produtos e um estoque que atenda a grande demanda   
do evento.

Todos os elementos apontados acima são importantes para que nesta e em outras 
edições da Black Friday a sua loja virtual se destaque das demais, gerando maior 
lucratividade e visibilidade no mercado de varejo online e não seja apontada como 
uma das lojas que praticam a Black Fraude.

O que é Black Fraude? 
  
Em 2012, a Black Friday no Brasil, ganhou um apelido de “Black Fraude” pelo fato 
de algumas lojas do varejo online maquiarem o valor dos produtos. Por ex.: poucos 
dias antes do evento as lojas aumentam o valor de uma TV que custava R$ 1.000 
para R$ 1.500 e no dia oficial da Black Friday ofereciam desconto de R$ 500. 

Essa propaganda enganosa também ficou conhecida com outros apelidos como 
“Black Fria”, “Black Mentira” e “Friday Fiasco”.

Outro elemento real e negativo na “Black Fraude” é o Phishing (sites mal 
intencionados que simulam sites originais para enganar o consumidor).  



Dicas para o seu e-consumidor: 
 
Uma das formas de se mostrar credibilidade perante ao seu consumidor é orientá-
lo quanto as práticas seguras para comprar na Black Friday. 

Listamos algumas destas dicas que podem ser utilizadas em seus materiais 
de divulgação: 
 
• Cuidado ao clicar em links recebidos por meio de e-mail marketing. Confira a 
extensão do destinatário do e-mail e veja se corresponde ao da loja. Esses links 
podem te levar a sites que são cópias dos originais (phishing), mas que servem 
apenas roubar seus dados.

• Veja se o endereço da loja é realmente dela ou existe uma outra palavra. Por 
exemplo, sua loja virtual predileta é www.loja.com.br e você vê um site  
www.promocaoloja.com.br, desconfie. 

• Nunca envie os dados de cartão de crédito ou qualquer outra informação 
pessoal por e-mail ou por telefone, mesmo que quem solicite se identifique como 
representante da loja. 

• Salve os comprovantes da compra e pagamento para ter provas caso ocorra algum 
problema.

• Salve as informações da loja para entrar em contato em outro momento caso surja 
algum imprevisto.

• Sites de reclamações são canais para reinvidicar seus direitos, mas antes procure 
entrar em contato com a loja. Só recorra a esses sites ou mesmo ao Procon depois 
que seu atendimento for negado ou se a loja não conseguir solucionar seus 
problemas de forma satisfatória.



• Pesquise o histórico da loja, procure saber se ela possui reclamações ou até 
mesmo processos.

• Não utilize computadores públicos como os de bibliotecas, lan houses ou outros 
pontos de acesso gratuito. Isso pode expor seus dados. 

• Após selecionar o produto a ser comprado e inserir no carrinho de compras, 
verifique se o site possui HTTPS antes do endereço, isso comprova que todas as 
informações inseridas no site serão criptografadas. O HTTPS também é conhecido 
como “cadeadinho” na barra de navegação. 

• Desconfie de ofertas muito baratas! Claro que existem descontos interessantes, 
mas algumas promoções que pareçam absurdas precisam ser tratadas com 
cuidado. Se um celular custa R$ 1000,00 ele não será comercializado por R$ 100,00.

• Cuidado com sua senha no cadastro da loja virtual. Não utilize a mesma senha do 
e-mail ou do banco. É sempre importante ter senhas diferentes. 

• Devido ao grande número de acessos simultâneos que acontecem geralmente nas 
primeiras horas de Black Friday, os sites de compras podem ficar lentos, evite os 
horários de pico.

• Compare o preço em outros sites antes de finalizar a compra, isso impede que 
você compre produtos com valores maquiados.



Comunicação com o cliente



  

Como comunicar seus clientes sobre 
sua participação na Black Friday 
 
Uma pesquisa conduzida pela empresa Zoom apontou que 73% dos consumidores 
digitais pretendem aproveitar a Black Friday. Conforme divulgado pelo E-bit a edição 
2014 da Black Friday pode chegar a marca de R$ 1 bi, um aumento de 56% com 
relação a edição anterior. 

Pois bem, o cenário é animador, mas antes de se empolgar é preciso trabalhar 
para conseguir atingir esse consumidor. Uma das formas de fazer esse cliente, que 
pretende fazer compras na Black Friday, chegar até sua loja e comunicar que está 
participando da Black Friday. 

Mas mais que atingir esse consumidor, uma ação eficaz de comunicação, alinhada a 
oportunidades exclusivas de preço farão de seu negócio um daqueles que 
aproveitarão do evento para fazer muitas vendas. Montamos um material para que 
a sua comunicação auxilie na conversão.

Lembre-se que todos os outros e-commerces 
participam da Black Friday, pensar fora da caixa 
pode ser a saída para se destacar em uma data 
onde todos querem seu lugar ao sol. 

Informe o que está e o que não está participando da Black Friday  
As pessoas têm se questionado sobre um termo que se popularizou no último 
ano, a “Black Fraude”. Vários motivos levam a essa indagação, mas principalmente 
a questão de preços. É importante indicar para o cliente quais são os produtos que 
participam, afinal você pode não ter estoque para garantir todo o site em promoção. 
Também é preciso deixar claro quantas unidades serão comercializadas com valor 
especial. 



Informe que seu site é Blindado
Segurança é um dos principais fatores de conversão do e-commerce, um cliente 
precisa se sentir seguro para inserir seus dados e efetuar a compra. Deixe o selo 
Site Blindado em evidência nos principias pontos de seu site. 

Descontos atraem consumidores 
As pessoas podem até não ter interesse, mas descontos mexem com seu desejo, 
portanto crie comunicação para suas redes sociais, blogs e banners. Faça que o 
cliente saiba o que você irá oferecer e com qual desconto durante a Black Friday. 
Enfatize as expressões Desconto, Promoção, Imperdível. 

Crie material que informe os direitos do consumidor 
Muitas vezes as lojas querem vender e esquecem que os consumidores tem 
direitos. Que tal mostrar ao seu e-consumidor que você se interessa com ele? Caso 
seja possível, por que não um canal de comunicação exclusivo? Um e-mail Black 
Friday, um telefone exclusivo. Tudo que faça com que seu cliente se sinta seguro e 
mais confortável ao comprar em sua loja deve ser levado em consideração.  

Evitar exageros de comunicação 
Comunicar é importante, mas não exagere. Pense que outras lojas também 
estão encaminhando mensagens aos clientes, portanto as caixas de entrada 
estarão cheias. No caso do e-mail marketing você pode criar landing pages para o 
consumidor se inscrever e receber promoções hora a hora ou coisas do tipo. 

Ideias legais atraem exposição, inclusive na mídia 
Se seu projeto para a Black Friday for diferente, faça-o ser notado e ganhará 
exposição inclusive na mídia. Pense em ações, que precisam ser planejadas, mas 
que façam com que consumidores compartilhem de forma espontânea em redes 
sociais ou outros canais. Conhece alguém na mídia? Utilize isso a seu favor.



Percepção de Segurança 
Vende!

  



  

O impacto do selo Site Blindado na 
conversão de vendas 
 
Em supermercados e lojas físicas, produtos dispostos à altura dos olhos dos 
consumidores, com fácil visualização vendem mais que qualquer outro pois os 
consumidores os veem primeiro. No mercado online, essa premissa também é 
válida. Observe o destaque com que as lojas anunciam frete grátis, parcelamento, 
desconto no boleto. Está sempre na home page e em local visível sem a necessidade 
de rolar a tela. 

O maior motivo de desistência de uma compra 
online é o medo de roubo de informações pessoais 
por indivíduos mal intencionados.

 

O selo Site Blindado tranquiliza aquele consumidor que escolhe o produto, o coloca 
no carrinho, calcula o frete, faz o cadastro e ao chegar na tela de pagamento NÃO 
tem coragem de digitar os número do cartão de crédito e foge do site. 

A forma como os e-consumidores irão reagir ao selo Site Blindado, depende de 
quanto a segurança é enfatizada na sua loja virtual



Você sabe o que são Mapas de Calor?

Mapas de calor são as áreas e locais que possuem maior visualização e atenção dos 
usuários que acessam o seu e-commerce. Vários sites e aplicativos disponibilizam o 
serviço. Este tipo de ferramenta mapeia a forma como o olho do seu e-consumidor 
percorre o layout do seu site ou do seu e-mail marketing. 

Veja um exemplo:

Pode-se perceber que na imagem 1, o visitante do seu site tende a olhar 
diretamente para os olhos do bebê e perde o foco na proposta do anúncio. Já 
na imagem 2, quando o bebê olha diretamente para o conteúdo, o texto passa a 
chamar mais a atenção dos usuários, aumentando o mapa de calor. Entenda que 
pequenos detalhes como este fazem uma grande diferença na performance da sua 
loja virtual.



Mantenha seu site seguro!



Veja os melhores locais para posicionar o selo Site Blindado:  

 
Evite a rolagem de página para exibir o selo Site Blindado e conquiste a 
confiança de seu visitante. Locais próximos ao cabeçalho ou menu do seu 
site são uma ótima opção. 

Muitas vezes um potencial consumidor pode acessar seu site através de 
buscas de um produto específico no Google ou e-mails promocionais. 
Não esqueça de incluir o selo Site Blindado na página do produto.  

Posicione o selo próximo ao botão Comprar e no carrinho de compras 
para que o cliente sinta-se seguro em sua tomada de decisão. 

Não se esqueça que alguns e-consumidores ficam receosos ao inserir 
seus dados pessoais em sites, não se esqueça de incluir o selo nas 
páginas de Cadastro, Login e Pagamento. 

O rodapé é um lugar no qual as pessoas procuram informações de 
segurança. Imprescindível exibir o selo Site Blindado!

Mais dicas de locais para inserir o selo, acesse o link http://blinda.do/27u e confira 
nosso manual com algumas dicas de posicionamento para o selo Site Blindado em 
seu site.
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Como Manter seu site seguro para a 
Black Friday?
Neste período, com o grande aumento no número de acessos a sua aplicação, é 
necessário que sua infraestrutura esteja bem preparada, além de estar totalmente 
segura contra hackers mal intencionados que podem aproveitar de falhas de 
segurança em seu site para aplicação de fraudes.

Para auxiliar sua aplicação a passar com tranquilidade este período crítico de 
vendas na Black Friday, a Site Blindado destaca cinco dicas para que você aumente 
sua conversão, com segurança e tranquilidade!
 
Prepare-se antes!  
Corrija as vulnerabilidades de sua aplicação e prepare sua infraestrutura. 
Verifique os relatórios gerados pelos mais de 35mil testes da Site Blindado. 
Caso alguma vulnerabilidade seja detectada, realize um esforço para corrigí-la, 
independentemente de seu nível, isso será fundamental para que sua loja virtual 
esteja preparada contra qualquer ação de hackers mal intencionados. Qualquer 
problema ou dúvida que surgir, entre em contato com nosso suporte. Não se 
esqueça de preparar sua infraestrutura para suportar todos os acessos que vão 
ocorrer neste período.

Deixando sua loja virtual mais rápida 
e segura!
Se sua loja virtual ainda não utiliza um WAF (Web Application Firewall), 
recomendamos que utilize. Através dessa solução, é possível controlar todos os 
acessos realizados em sua aplicação e bloquear ataques como Injeção de códigos 
SQL, XSS (Injeção de códigos HTML e JavaScript), DoS e DDoS (Ataque que deixa sua 
aplicação fora do ar) e muitos outros. Além de bloquear os acessos maliciosos, o 
WAF também acelera o desempenho do site.
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Utilize uma solução antifraude 
Neste período, ocorre um grande aumento nas tentativas de fraudes em lojas 
virtuais, por isso recomendamos que você utilize uma solução antifraude para 
diminuir o número de “chargebacks” e seu prejuízo durante este período.
 
Certificado SSL 
Se sua aplicação ainda não utiliza um certificado SSL (HTTPS),  recomendamos que 
utilize imediatamente. Quando um usuário solicita a conexão com sua aplicação, 
os navegadores web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc) solicitam o certificado 
digital e verificam algumas informações para dizer ao usuário se aquela conexão 
é segura ou não. Atualmente, o navegador Chrome, da Google, tem sido muito 
incisivo nesta parte e até emite mensagens explicando que uma aplicação que não 
utiliza SSL não é segura e dificulta o acesso para essas aplicações. A utilização de 
um certificado digital, garante que toda informação “em trânsito” entre aplicação e 
o usuário final está criptografada, respectivamente, as informações pessoais dos 
usuários não podem ser interceptadas.

Anti-Malware
Se você ainda não utiliza uma varredura anti-malware, recomendamos que conheca 
o Trial que a Site Blindado disponiliza por 30 dias grátis http://blinda.do/AM para 
ter certeza de que seu servidor web está seguro. Quando seu site está infectado 
por um Malware (link malicioso) navegadores emitem alertas aos usuários finais e 
ferramentas de buscas, como o Google, desindexam o conteúdo da aplicação pois, 
além de infectar seus clientes, muitas vezes, pode criar conteúdo na sua aplicação, 
desfigurando páginas e redirecionando seus usuários para sites maliciosos.
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Ligue para: 11 3165-4000
E-mail: relacionamento@siteblindado.com.br 

www.siteblindado.com


