
Black Friday movimenta no Brasil R$ 243 milhões em 24 horas 
 
No Brasil, as vendas do evento denominado Black Friday foram polarizadas basicamente pela 
Internet, que fez com que a ação movimentasse, em apenas 24 horas, R$ 243,8 milhões em 
bens de consumo. O valor é recorde para o comércio eletrônico (e-commerce) nacional, de 
acordo com a e-bit, empresa especializada em informações do setor. O valor, conforme a 
consultoria, é 143,8% maior que o de 2011, quando os ganhos somaram R$ 100 milhões, de 
acordo com Cris Rother, diretora de Negócios da e-bit.  
 
Enquanto isso, no mercado norte-americano a tradicional data, que é potencializada tanto em 
lojas físicas como on-line, teve uma atuação diferente. As redes varejistas norte-americanas 
observaram um forte aumento dos gastos dos consumidores no fim de semana da Black 
Friday, que se seguiu ao feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, mas o avanço, no entanto, 
não foi tão robusto quanto o do ano passado.  
 
As empresas com forte presença na Internet provavelmente foram as maiores ganhadoras 
neste ano, já que pela primeira vez mais de metade dos consumidores afirmaram que fizeram 
compras on-line no fim de semana.  
 
Alto consumo  
 
Os gastos dos consumidores no fim de semana totalizaram US$ 59,1 bilhões, uma alta anual 
de 13%, segundo cálculos da Federação Nacional do Varejo. No mesmo fim de semana de 
2011, o aumento anual foi de 16%. As vendas on-line foram o grande destaque. Conforme 
analistas, na sexta-feira passada, a Black Friday, os gastos feitos com compras pela Internet 
cresceram 26% em comparação com o mesmo dia do ano passado, para US$ 1,042 bilhão, 
superando US$ 1 bilhão pela primeira vez, de acordo com a empresa de análise de dados 
comScore.  
 
Outra pesquisa, realizada pela BIGinsight, mostrou que os compradores gastaram uma média 
de US$ 423 cada um no fim de semana, um aumento de 6% em relação aos US$ 398 
registrados no ano passado. Mas o forte impulso do feriado não é necessariamente um sinal de 
que as vendas totais da temporada de compras de fim de ano nos EUA vão crescer.  
 
A economia ainda preocupa consumidores e varejistas, que esperam que as vendas totais 
cresçam a um ritmo mais lento do que o verificado no ano passado. A Federação Nacional do 
Varejo anunciou ainda que sua previsão é de que as vendas nos meses de novembro e 
dezembro subirão 4,1%, para US$ 586,1 bilhões, em comparação com o avanço de 5,6% 
registrado há um ano.  
 
Nova legislação à vista  
 
A entidade observou que pode revisar para cima seus cálculos caso o Congresso dos Estados 
Unidos aprove nos próximos dias a legislação que evitará a implementação automática de 
aumentos de impostos e cortes de gastos prevista para janeiro. Com base nas informações de 
500 varejistas, o Smarter Commerce, divisão da International Business Machines (IBM), 
estimou que as vendas on-line na Black Friday cresceram 21% em relação às do mesmo dia de 
2011.  
 
No entanto, embora o número de encomendas tenha disparado, o valor médio da encomenda 
por cliente diminuiu 4,7%, para US$ 181,22. A IBM acrescentou que o número médio de itens 
comprados também teve queda, de 12%, para 5,6 itens por consumidor. As informações 
foram levantadas com a Dow Jones.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 
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