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INTRODUÇÃO

O SPC Brasil e a CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) desenvolveram uma sondagem
voltada para as principais datas do calendário do varejo com o objetivo de analisar a intenção de compra
do consumidor e entender as tendências de venda nos períodos de maior importância para o comércio.
A presente sondagem, referente à Black Friday, que em 2016 acontecerá no dia 25 de novembro, nos dá
o direcionamento da última data de grande importância para o varejo antes do Natal. Tal apuração ganha
ainda mais relevância diante de um ano de recessão econômica. Como se verá a seguir, a Black Friday pode
representar certo alívio ao comércio, atenuando ao menos em parte as perdas sofridas pelo segmento ao
longo do ano, já que até o momento houve recuo anual das vendas em todas as datas comemorativas de
2016.
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INTENÇÃO DE COMPRA, GASTOS
E FORMAS DE PAGAMENTO

7 em cada 10 consumidores pretendem comprar no Black Friday
A sondagem mostra que 69,0% dos entrevistados pretendem fazer compras na Black Friday este ano. A
principal justificativa é que a data representa uma boa oportunidade de comprar produtos que estejam
precisando, a preços mais baixos (74,7%, principalmente os mais velhos). Em seguida, 13,1% afirmam ser
uma boa ocasião para comprar os presentes de Natal com preços mais baratos, e 12,1% disseram gostar de
aproveitar promoções, comprando até mesmo coisas sem precisar. 28,1% ainda não sabem se farão alguma
compra na data, o que vai depender de encontrarem itens ou preços interessantes, e apenas uma minoria de
2,9% afirmou que não vai realizar nenhuma compra na Black Friday.

42% irão gastar mais do que em 2015. Gasto médio será R$ 1.426
A sondagem mostra também a intenção de gastos em comparação com o ano de 2015. Entre os consumidores
que realizaram compras na Black Friday do último ano, e pretendem fazê-lo novamente em 2016, temos
que 42,0% têm a intenção de gastar mais do que no ano passado, resposta que obteve 19,8 p.p. a mais
na comparação com a pesquisa de 2015. A principal justificativa para os gastos maiores é o fato de que os
produtos têm um preço muito bom e, portanto, vale a pena aproveitar a promoção (27,8%). Outros 17,2%
afirmaram que economizaram ao longo do ano para comprar durante a promoção, principalmente os homens
(24,0%). Por outro lado, 29,8% esperam gastar menos na data este ano. Quando analisamos as justificativas,
destaca-se o fato de não comprar sem necessidade e não estar precisando de muitas coisas (26,9%), seguida
da existência de outras prioridades de compra, como carro ou casa (26,4%). Há ainda 20,8% dos entrevistados
que afirmaram ter intenção de gastar a mesma quantia que no ano anterior.
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Além disso, 45,0% têm intenção de comprar mais produtos do que no último ano – com crescimento de 10,9
p.p. em relação a quem pretendia comprar mais produtos na pesquisa de 2015 – 20,0% esperam adquirir a
mesma quantidade, e 21,2% pretendem comprar um número menor de itens do que em 2015.
O gasto médio entre os consumidores pesquisados é de R$ 1.426,13, valor que aumenta entre os homens (R$
1.672,73) e os consumidores das classes A/B (1.775,54). O gasto médio representa um aumento de 30,8% em
relação ao gasto médio de 2015 (R$ 1.007,00), já descontada a inflação do período. Vale destacar que 30,7%
dos consumidores entrevistados ainda não sabem ou não decidiram o valor que pretendem gastar na data,
com queda de 19,1 p.p. ante aqueles que não sabiam quanto iam gastar em 2015. 24,9% dos entrevistados
pretendem comprar cinco produtos ou mais, com crescimento de 15 p.p. frente ao ano anterior. Na média,
entre as pessoas que já sabem quantos itens irão adquirir, serão comprados entre 3 e 4 produtos.
Com relação à forma de pagamento das compras da Black Friday, os consumidores mostraram preferência
pelo pagamento no cartão de crédito parcelado (39,1%), seguido pelo dinheiro (26,0%), com destaque nesta
última alternativa para as classes C/D/E (28,8%). Entre aqueles que pretendem comprar parcelado, serão
feitas 5 parcelas, em média.
95,2% dos entrevistados pretendem realizar alguma pesquisa de preços, seja para confirmar se os produtos
estão de fato em promoção, com valores mais baixos do que o normal (64,8%, com crescimento de 20,9 p.p.
em relação a 2015), seja para selecionar as lojas em que os preços estão menores na hora da compra (30,4%,
com queda de 23,5 p.p. frente ao ano passado). A expectativa é de que durante a Black Friday seja possível
encontrar produtos com 36% de desconto, em média.

5

PRODUTOS E LOCAIS DE COMPRA MAIS PROCURADOS

73% pretendem realizar as compras em algum site. Cresce
número dos que procuram frete grátis
Os produtos que os consumidores mais planejam comprar na Black Friday são as roupas (36,9%), seguidas
dos celulares ou smartphones (31,3%) e calçados (30,6%). O ranking é semelhante ao de 2015, liderado
também pelas roupas (33,5%), calçados (28,5%) e smartphones (27,1%).

PRODUTOS QUE PRETENDE COMPRAR NA BLACK FRIDAY
Roupas
Celular/Smartphone
Calçados
Eletrônicos
Eletrodomésticos
Artigos para casa
Livros
Produtos de informática
Cosméticos e perfumes
Brinquedos em geral
Computador/Notebook

33,5%
36,9%
27,1%
31,3%
28,5%
30,6%
20,6%
24,7%
19,5%
23,8%
15,2%
16,2%
15,2%
15,7%
8,9%
15,1%
15,8%
13,5%
9,7%
13,1%
12,1%
13,0%

2015

2016
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Os sites de lojas nacionais foram o destaque dentre os locais de compra em que se pretende comprar,
citados por 58,9% dos entrevistados. Em segundo lugar, aparecem os shopping centers, escolhidos por
40,2%, seguidos pelas lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios (25,8%), com destaque entre as classes
A/B (39,1%). Vale dizer que os sites especializados em vestuário apresentaram alta de 10,6 p.p. frente a
pesquisa de 2015. Sites internacionais também ganharam participação entre um ano e outro, já que foram
citados por 9,7% dos respondentes em 2015 e por 17,0% deles este ano, com destaque entre os mais jovens
(22,6%). 73,2% dos entrevistados afirmaram que pretendem realizar suas compras do Black Friday através
da internet, em algum site.

ONDE PRETENDE FAZER AS COMPRAS?

RESPOSTAS

GERAL
2015

2016

Sites de lojas nacionais (como Americanas, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, etc)

60,8%

58,9%

Shopping Center

36,0%

40,2%

Lojas virtuais de roupas, calçados e acessórios

15,2%

25,8%

Lojas de rua/bairro

18,1%

17,8%

Sites internacionais (Amazon, Ebay, Aliexpres, Light in the box, etc)

9,7%

17,0%

Comunidade de compra e venda on line como Mercado Livre, OLX, Bom Negócio

7,6%

14,5%

Sites de compra coletiva (como Peixe Urbano, Groupon, etc)

16,6%

12,6%

Sites de grupo de desconto (como Brandsclub, Privalia, etc)

3,1%

9,5%

Não sabe/Não decidiu ainda

7,9%

7,2%

Outro

0,8%

0,1%

Quando se trata das motivações para
escolher o estabelecimento, o preço será o
principal fator influenciador (64,0%), com
queda de 14,4 p.p. na comparação a 2015.
Em seguida, aparece o frete grátis (42,7%),
item que mostrou crescimento de 19,3 p.p.
frente a pesquisa do último ano. Em se
tratando apenas daqueles que realizarão
compras pela internet, dar preferência aos
sites de lojas e marcas mais conhecidas será
prática adotada por 56,0% dos entrevistados,
enquanto 45,6% optam pelos sites que
oferecem frete grátis, com crescimento de
14,4 p.p. frente a 2015, e 33% para sites que
comparam os preços.
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IMPACTO NAS FINANÇAS

31% costuma gastar mais do que pode na Black Friday e
11% ficaram com o nome sujo devido as compras de 2015
Quase um terço dos entrevistados (30,8%) afirmou que costuma gastar mais do que pode com a Black Friday,
já que não consegue resistir às oportunidades oferecidas pela promoção. Vale dizer ainda que 8,1% dos que
pretendem realizar compras durante a Black Friday deste ano deixará de pagar alguma conta para poder
comprar na data, 19,0% têm alguma conta com o pagamento em atraso, e 18,7% estão com o nome registrado
em cadastros de devedores atualmente. 10,6% dos entrevistados que realizaram alguma compra na data no
ano anterior acabaram ficando com o nome sujo devido à compra, e 3,5% ainda estão nesta situação.

FICOU COM O NOME SUJO POR COMPRAS FEITAS NO BLACK FRIDAY DE 2015
RESPOSTAS – RU

GERAL 2016

Sim – Total

10,6%

Sim e ainda estou com nome sujo por conta do Black Friday de 2015

3,5%

Sim, estive nessa situação por conta do Black Friday de 2015, mas já limpei o nome

7,1%

Não, nunca estive nessa situação por conta do Black Friday de 2015

85,7%

Não sei/prefiro não responder

3,8%

Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, é preciso que o consumidor tome cuidado para que
a Black Friday não se torne a vilã de seu orçamento. “A data pode ser uma grande oportunidade na hora de
comprar aquele produto mais caro, ou de substituir aquele eletrodoméstico quebrado por um novo. Entretanto,
caso não haja controle, o que poderia ser um ótimo momento para economizar pode vir a se tornar uma
ameaça à saúde financeira do consumidor. Mesmo as compras da Black Friday devem ser acompanhadas de
planejamento e pesquisa. Além disto, o consumidor precisa ficar atento às compras impulsivas, comprando
somente aquilo que de fato precisa”, afirma Vignoli.
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RESGATANDO O BLACK FRIDAY 2015

87% ficaram satisfeitos com o evento ano passado.
8,5 foi a nota média de satisfação
Com relação a Black Friday de 2015, 69,8% dos entrevistados afirmaram ter feito compras na data;
principalmente celular/Smartphone (36,5%), roupas (34,3%) e calçados (30,1%).
Quando se trata de problemas nas compras, 9,0% dos entrevistados afirmaram ter tido algum inconveniente,
sendo a entrega fora do prazo o problema mais recorrente. Entre esta parcela de consumidores que tiveram
algum problema, 73,2% conseguiram resolvê-lo, enquanto 26,8% não conseguiram, sendo que 7,6% acabou
desistindo de buscar seus direitos. Ainda assim, 90,7% dos entrevistados acreditam que as compras da Black
Friday de 2015 valeram a pena, em função do bom preço dos produtos que precisava comprar. Em uma
escala de 1 a 10, a nota média de satisfação com o evento do ano passado foi 8,5, sendo que 36,8% dos
entrevistados atribuíram nota 10.
De acordo com a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, promover ofertas reais pode fazer
a diferença na hora das vendas nessa época do ano. “Em uma data como a Black Friday, de importância
tão grande para o comércio, as lojas que praticarem descontos reais acabarão se destacando diante da
concorrência. Além disto, vale estar preparado para com políticas de troca e prazos de entrega, que levam
a uma maior reputação e geram confiança no consumidor, principalmente diante do crescente volume de
fraudes na internet.”
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CONCLUSÕES

Intenção de Compra, gastos e forma de pagamento
»» 69% pretendem comprar no Black Friday de 2016 e 28% comprarão caso encontrem um bom produto e/
ou um bom preço;
»» Em relação a 2015, 45% pretendem comprar mais produtos na Black Friday deste ano e 42% pretendem
gastar mais;
»» Os consumidores pretendem comprar em média entre 3 e 4 produtos, e o gasto médio será de R$1.426,13.

Produtos e locais de compra
»» Os produtos de maior interesse para as compras são as roupas (37%), celular/smartphone (31%) e calçados
(31%);
»» 73% afirmaram que pretendem realizar suas compras do Black Friday pela internet;
»» O preço será o principal fator influenciador na escolha do estabelecimento de compra (64%) e aqueles que
comprarão em algum site privilegiarão aqueles de lojas e marcas mais conhecidas (56%).

Impacto nas finanças
»» 31% afirmaram que costumam gastar mais do que podem com a Black Friday, já que não consegue resistir
às oportunidades oferecidas pela promoção;
»» 8% dos que pretendem realizar compras durante a Black Friday deste ano deixará de pagar alguma conta
para poder comprar na data;
»» 11% dos entrevistados que realizaram alguma compra em 2015 acabaram ficando com o nome sujo, e 3,5%
ainda estão nesta situação.

Black Friday 2015
»» 70% dos entrevistados afirmaram ter feito compras na promoção de 2015;
»» 9% tiveram algum problema com a compra, sendo a entrega fora do prazo o mais recorrente. 73% conseguiu
solucionar o problema, enquanto 27% não obtiveram sucesso;
»» Em uma escala de 1 a 10, a nota média de satisfação com o evento do ano passado foi 8,5, sendo que 36,8%
dos entrevistados atribuíram nota 10.
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METODOLOGIA

Público alvo: população residente em todas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18
anos, ambos os sexos e todas as classes sociais, e que pretendem comprar na Black Friday 2016.

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada por idade, estado, renda e escolaridade.

Tamanho amostral da Pesquisa: 828 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual
de pessoas que pretendem comprar na Black Friday. Em um segundo momento, a partir de uma amostra
de 608 casos, foi investigado de forma detalhada o comportamento do consumo na Black Friday, gerando
respectivamente uma margem de erro no geral de 3,41 p.p e 3,97 p.p para um intervalo de confiança a
95%.

Data de coleta dos dados: 26 de outubro a 04 de novembro de 2016.
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