


Um ano de ANSIEDADE por parte do 
consumidor. Apesar da retração na economia, a 
expectativa para a Black Friday  no ecommerce
era alta. Com menos dinheiro no bolso e sem 
poder fazer compras presenciais devido ao 
isolamento social, a data parecia apresentar um 
bom prognóstico.
Mas, como tudo neste ano, a Black Friday com 
certeza seria diferente do que sempre foi. E o 
sentimento predominante entre anunciantes e 
afiliados era um: INCERTEZA

2020



Novembro seria um mês importante e decisivo, e com tantas camadas 
extras de complexidade em seu cenário merecia um tratamento diferente 
dos outros anos. 
A Afilio, com sua vasta experiência de mercado, sabia exatamente o que 
fazer para se tornar ainda mais relevante para seus parceiros durante a 
Black Friday mais imprevisível que já existiu.



ADAPTAÇÃO + INOVAÇÃO
Um ano atípico pede novas soluções

No início do 2º semestre, abrimos um 
canal de escuta ativa com nossos 

anunciantes e parceiros para entender 
quais eram exatamente seus anseios, 

expectativas e demandas para a BF 2020.

Elaboramos duas pesquisas, uma para 
nossos afiliados e outra para nossos 
anunciantes, e disparamos para uma 

base de mais de 3.000 contatos. Com as 
respostas entendemos que, mais do que 
nunca, nossos stakeholders precisavam 

do nosso apoio e proximidade.



Soluções pautadas em necessidades reais
Quais as necessidades de nossos stakeholders?

ANUNCIANTES AFILIADOS

Google Facebook Afiliados

As principais apostas de canais:

O que esperavam da Afilio?

Boas propostas Transparência Consultoria Resultado

O que esperavam da Afilio?

A grande maioria já havia preparado um cardápio de 
ações especialmente para a data, como conteúdo, 

personalização de landing page e cupons

Boas Opções 
de Cupons

Suporte Segurança nas 
campanhas

INTERESSANTES + INTERESSANTES

CPVC CPV CPA CPC



Soluções talhadas 
a mão,ou melhor, 
a 6 mãos.



SQUADS 24/7

Nossas equipes SP e RJ se 
organizaram em Squads com 
atuação 24/7  para atender as 
principais necessidades 
apresentadas na pesquisa e 
intermediar com máxima rapidez 
e eficiência ambos os lados.

Mesmo em Home Office, 
nossos times, com a ajuda de 
parceiros, se prepararam para 
enviar ofertas e atualizações de 
tendências a cada hora durante 
os plantões. Conseguimos 
otimizar nossas fluxos e ser 
mais ágeis do que nunca.

SOLUÇÕES X RESULTADOS

ATUALIZAÇÕES A
CADA HORA

VENDAS CONSULTIVAS
Aprendemos muito ouvindo os nossos stakeholders. Assim, 
imediatamente estruturamos uma força tarefa para realizar vendas 
consultivas para nossos anunciantes. Oferecendo pacotes 
personalizados de acordo com cada cliente e sua categoria de mercado

Que sofreu muito durante a pandemia, além da necessidade de ter 
uma estratégia para a recuperação de vendas, tinha dois pontos 

chaves para enaltecer aos seus clientes: Flexibilidade de agendamento 
de passagem, e segurança ao voltar a voar. 

Assim elaboramos uma estratégia com mix de parceiros, onde 
reforçamos ações com influenciadores para nos ajudar a contar esses 
diferenciais, assim quando os consumidores fossem impactados pelos 

parceiros mais focados em performance estariam com o coração 
aberto para a compra.

CATEGORIA TRAVEL

+211% +39%
Em volume de vendas 

comparadas à 2019
Em order price

comparado à 2019



CONECTANDO AS SOLUÇÕES IDEAIS PARA 
CADA DEMANDA ESPECÍFICA

O resultado foi um amplo mix de soluções, contemplando 
várias negociações, formatos, parceiros diferentes, 
ampliação de atuação junto a influenciadores (mais de 
360, um aumento de 58% vs 2019), grandes sites de 
cupons, um parceiro que opera uma mesa de mídia 
programática e muito mais. 

Assim conseguimos cobrir todas as etapas do funil 
atendendo a necessidade de cada anunciante.



RESULTADOS 2020 (comparados à 2019)
Uma Black Friday Histórica

ESQUENTA BLACK FRIDAY PERÍODO BLACK FRIDAY CYBER MONDAY

+80%
Pacotes especiais para 

Black Friday

+60%
comissões +28%

comissões
+260%

comissões

+18%
vendas anunciantes

+23%
vendas anunciantes

+20%
transações

+136%
transações



RESULTADOS DAS NOSSAS CAMPANHAS
Crescimento em volume de transaçõesVolume de vendas por segmento



RESULTADOS DAS NOSSAS CAMPANHAS
Vendas captadas dia a dia em Novembro



RESULTADOS POR VERTICAIS

Qtd. De Leads (CPL) Valor das Vendas (CPA) Volume total



TENDÊNCIA DE CONSUMO
Produtos mais vendidos TOP 10



+

A Dynaton foi a ferramenta oficial de antifraude, dados e insights de 
tendências das nossas campanhas, clientes e também de mercado. Durante a 

BF, a Dynaton disponibilizou para nossa equipe um dashboard realtime
mostrando o comportamento de consumo relacionado às nossas campanhas, 

aportando inteligência de dados para nossa operação.

Munidos de informações como ticket médio, regiões de maior consumo e 
buscas com maior tendência por produto/categoria, conseguimos otimizar as 

ofertas junto com nossos anunciantes em tempo real.

Parceria realtime para uma performance data driven



Dynaton Dashboard Realtime
Performance data driven – Novembro/2020



Dynaton Dashboard Realtime
Vendas acumuladas por dia



A pandemia deixou muitas implicações econômicas e sociais. A complexidade do 
mercado em tempos de Corona pedem dinamismo e flexibilidade para 
adaptação de todos à este novo cenário, ajustando desde planejamento interno e 
ofertas, até condições e conveniências ao consumidor. Tudo para que as vendas 
não parem. Ao lado da Afilio, existem grandes parceiros que nos possibilitaram 
esta incrível performance na Black Friday, e abaixo compartilhamos alguns 
depoimentos de pessoas que construíram e constroem com a gente todos os dias. 

UM ANO DE OTIMIZAÇÃO E MUITO APRENDIZADO



DEPOIMENTOS



www.afilio.com.br

SP – Rua Gomes de Carvalho, 911
RJ – Rua Helios Seeliger, 155

/afilio.fcb

@afiliobrasil

+55 11 3294-7958 | +55 21 2244-8888


