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» NAIRA SALES

D
epois do sucesso do
ano passado, quando
movimentou R$ 217
milhões em apenas um

dia, valor 117% superior ao
apurado em 2011, a quarta
edição do Black Friday no Bra-
sil deve gerar R$ 390 milhões
para o varejo digital, cresci-
mento nominal de 60% em re-
lação a 2012, estima a E-bit.
De acordo com a empresa, es-
pecializada estudos de merca-
do sobre o setor de comércio
eletrônico, a previsão é de que
1 milhão de pedidos sejam fei-
tos via internet, com o tíquete
médio das compras na casa de
R$ 390. Ao todo, serão 24 horas
de ofertas, que trazem produ-
tos de 120 empresas, como
Netshoes, Dafiti, Walmart, Ma-
gazine Luiza, Ponto Frio e
Americanas, entre outras. 

Inspirado na grande liquida-
ção que acontece nos Estados
Unidos após o feriado de Dia
de Ação de Graças, a ação se
consolidou no Brasil no ano
passado, quando foram bati-
dos os recordes de lojas partici-
pantes, vendas e faturamento.
Para se ter uma ideia, “apenas”
50 empresas ofereciam des-
contos especiais em 2010, pri-
meiro ano de realização da ini-
ciativa. “Fizemos parcerias es-
tratégicas com conhecidas em-
presas do comércio eletrônico
para promover um evento me-
lhor para o consumidor. A ação
deve mais uma vez quebrar o
recorde de vendas online em
um único dia”, afirma o presi-
dente do Busca Descontos e
idealizador do Black Friday no
Brasil, Pedro Eugenio.

Pesquisa da Shopper Expe-
rience, especializada em ava-
liação do atendimento ao con-
sumidor, revela que 88,76% dos
2.031 entrevistados têm inten-
ção de fazer compras durante a
ação promocional. Entre os
itens mais demandados estão
eletroeletrônicos, citados por
47% das pessoas ouvidas, se-
guidos por roupas (34%); infor-
mática(33%), calçados (25%) e
artigos de beleza(23%). No
ranking das lojas virtuais com
maior índice de intenção de
compra, destaque para Ameri-
canas (21%), Walmart (14%);
Submarino (13%); Magazine
Luiza (11%) e Casas Bahia (9%),
aponta o estudo.

Profissionalismo

Para evitar fraudes e dar mais
segurança aos consumidores,
Eugenio conta que todos os por-
tais que participarão da ação
passaram por um filtro rigoroso,
para que sejam publicados so-
mente aquelas que possuam
boas ofertas. “ A Câmara Brasi-
leira de Comércio Eletrônico fi-

cou responsável pela autorre-
gulamentação do Código de
Ética. As lojas virtuais que aderi-
rem ao texto se comprometem
a anunciarem ofertas reais na
ação. Caso a empresa não cum-
pra o acordo, poderá sofrer sus-
pensões”, adianta. 

Outro parceiro do Busca
Descontos para o evento é o
Instituto Sieve, especializado
em inteligência de precifica-
ção, que será responsável pe-
la identificação da veracida-
de das ofertas do site oficial
do Black Friday. “Já o portal
ReclameAqui cederá um ca-
nal exclusivo para o usuário
que quiser denunciar ou re-
clamar sobre os descontos
oferecidos no evento”, acres-
centa Eugenio.

Além de grandes varejistas,
o Black Friday também terá a
participação de lojas virtuais
de pequeno e médio porte, ca-
sos da MegaMamute, Sepha,
Macro Virtual e Shopfato. De
acordo com Eugenio, as em-
presas com esse perfil repre-
sentam cerca de 20% das mar-
cas participantes – este percen-
tual era de 5% na primeira edi-
ção, em 2010. “Os consumido-
res que pretendem aproveitar

os descontos do evento devem
se planejar, comparar os pre-
ços dos produtos desejados e
fazer uma lista de compras”, ex-
plica Eugenio.

Segundo ele, o Black Fri-
day é uma grande oportuni-
dade para todas as empresas
participantes, em especial as
de pequeno e médio porte,
que podem aproveitar o even-
to para liquidar estoques, fi-
delizar  e trazer novos cliente.
“Os participantes que usarem
corretamente o evento têm
chance de focar sua marca,
de tonar seu cliente fiel e tam-
bém de fazer novos consumi-
dores”, avalia o presidente do
Busca Descontos. “Em 2012,
tivemos casos de empresas
participantes que viram 60%
dos clientes compraram no-
vamente. Além disso, a ação é
perto do Natal e muita gente
o aproveita para comprar lo-
go os presentes”, completa.

Especialista em e-com-
merce e diretor da Loja Inte-
grada, plataforma para cria-
ção de loja virtual  grátis,
Adriano Caetano orienta os
lojistas a efetivamente cri-
arem descontos atraentes, o
que exige negociações com
fornecedores e diminuição
da margem de lucro. “Divul-
gar as ofertas aos clientes da
base de dados por meio de
email marketing também é
fundamental”, recomenda.

De acordo com Caetano,
fazer um layout especial na
página inicial do portal, mu-
dar as fotos de lugar, destacar
as ofertas, deixar a loja virtual
no clima do dia é também
uma iniciativa interessante.
“Como o número de acessos
tende a aumentar de forma
considerável, é importante
preparar a estrutura tecnoló-
gica do site para receber mais
visitas no dia”, afirma o espe-
cialista, acrescentando que o
mesmo vale para a logística
de entrega de produtos. “A ex-
periência não pode ser nega-
tiva para o consumidor. Ele
tem que receber o produto
sem defeito e no prazo. Por
isso, é preciso investir para
atender à demanda, que cres-

ce bastante na data. Pesqui-
sas mostram que o movimen-
to pode crescer até 300% no
Black Friday”, completa. 

Oferta diversificada

Participante desde da pri-
meira edição do evento, a Net-
shoes, que vende roupas, cal-
çados e acessórios esportivos,
ofertará mais de mil produtos
com descontos de até 70%, con-
templando todas as categorias
esportivas da loja, como fute-
bol, basquete, bike e skate, en-
tre outras. “Na edição de 2012,
a empresa registrou aumento
de 300% no número de acessos
à loja quando comparado à
média das últimas quatro sex-
tas-feiras que antecederam a
ação”, diz o gerente de marca e
assuntos corporativos da Net-
shoes, Renato Mendes.

Para Mendes, o Black Friday
é uma ótima oportunidade para
fazer novos clientes. “Sabemos
que há compradores que estão
usando o site pela primeira vez.
Isso aumenta nosso compro-
misso de oferecer um serviço de
qualidade. Só assim ele voltará e
nos recomendará”, comenta.

Especializado em produtos
de estética e fisioterapia, a Sho-
pfisio participa pela segunda
vez do evento e oferecerá des-
contos de até 75% em mais de
300 itens, além de frete grátis
em compras acima de R$
249,90. Segundo o diretor da
empresa, Andrian Nucci, a ex-
pectativa é que haja mais de 10
mil pedidos, com uma taxa de
conversão três vezes maior do
que em dias normais. “Nossa
expectativa é que 1% dos visi-
tantes do site oficial do evento,
ou seja, 400 mil pessoas, seja
redirecionada para a nossa pá-
gina”, diz o diretor.

Nucci conta que a empresa
investiu mais de R$ 200 mil em
divulgação e aumentou o qua-
dro de funcionários para aten-
der ao aumento da demanda.
“Esperamos e nos planejamos
para quintuplicar as vendas em
relação aos dias normais. No
ano passado, o volume diário de
negócios dobrou”, revela Nucci.

Inovação

Já a Dafiti resolveu inovar e,
em vez de promover apenas um
dia de descontos, realiza, desde
segunda-feira, a semana Black
Friday, com descontos de até
70%. Na sexta-feira, dia oficial
do evento, todas as peças terão
até 80% de desconto. De acordo
com sócio fundador da empre-
sa, Philipp Povel, a expectativa é
triplicar a média diária de ven-
das. “Para isso, apostamos em
descontos agressivos e investi-
mos em tecnologia para absor-
ver impacto. Realizamos uma
série de aportes em infraestru-
tura e operações ao longo deste
ano”, comenta Povel. 

O executivo conta que a em-
presa está com mais de 100 fun-
cionários na área de tecnologia
da informação (TI) acompa-
nhando cada movimento do sis-
tema. “Há cerca de dois meses
dobramos a capacidade de nos-
sos servidores e instalamos mais
de 4 mil sensores de monitora-
mento para alertar sobre qual-
quer instabilidade no site”, reve-
la Povel, acrescentando que o
quadro de funcionários foi am-
pliado para atender ao novo ho-
rário de funcionamento do Ser-
viço de Atendimento ao Cliente
(SAC). “Agora ele é 24 horas por
dia, sete dias da semana.”

Outra novidade é que Dafiti,
pela primeira vez, participará
da ação também na plataforma
mobile. “Com o objetivo de fa-
cilitar o acesso do consumidor,
lançamos este ano o aplicativo
da loja para os sistemas opera-
cionais IOS e Android”, destaca.

Black Friday deve gerar 
R$ 390 milhões em 24h

E-COMMERCE

LEITOR PERGUNTA

Quem quer? Todos querem emprego público. A concor-
rência cresce dia a dia. Muitos viraram profissionais de
disputas. São os concurseiros. Eles sabem que não basta
estudar o conteúdo de ponta a ponta. Boa parte dos
candidatos o faz. Impõe-se sobressair. É aí que entra a
redação. O texto tem a palavra final: diz quem entra e
quem fica de fora.
A coluna dá uma ajudinha à turma pra lá de esforçada.
Oferece dicas que tornam o estilo claro, ágil e prazeroso.
Três regras de ouro sintetizam o caminho a ser percorrido
pra concretizar o sonho. Uma: menor é melhor. Outra: me-
nos é mais. A última, tão importante quanto: variar pra
agradar. Na coluna anterior, começamos a desvendar os
mistérios da primeira norma. Continuemos.

Menor é melhor
Palavras curtas são preferíveis às longas. Palavras sim-
ples, às pomposas. Essa foi a primeira dica (tratada na
coluna anterior). Períodos também entram na jogada. A
frase curta tem duas vantagens. De um lado, contribui
pra reduzir o número de erros. (Vírgulas, conjunções,
correlações verbais oferecem menos desafios.) De outro,
torna o texto mais claro. Clareza, vale lembrar, é a maior
qualidade do estilo.

Frase curta
Como fugir das frases que se perdem no caminho? Vini-
cius de Moraes deu a receita. "Uma frase longa", escre-
veu ele, "não é nada mais que duas curtas." Eureca! Des-
membre as compridonas. 

1. Casse o gerúndio
Alunos recém-aprovados no vestibular entrarão na uni-
versidade no próximo semestre podendo, se forem estu-
diosos, acabar o curso em quatro anos, fazendo, em se-
guida, um curso de pós-graduação.

Com um chega pra lá no gerúndio, o período fica assim:
Alunos recém-aprovados no vestibular entrarão na uni-
versidade no próximo semestre. Se forem estudiosos, po-
derão acabar o curso em quatro anos e fazer, em seguida,
uma pós-graduação.

2. Use ponto
Os dois times prometiam partida emocionante na deci-
são de um dos campeonatos mais disputados dos últi-
mos anos, mas o tumulto das arquibancadas pôs fim à
expectativa dos torcedores de assistir a belo espetáculo.

Vamos separar as orações coordenadas? Com o ponto, dá
pra respirar fundo:

Os dois times prometiam partida emocionante na deci-
são de um dos campeonato mais disputados dos últimos
anos. Mas o tumulto das arquibancadas pôs fim à expec-
tativa dos torcedores de assistir a belo espetáculo.

***

Cheguei atrasada à reunião porque, com a chuva, os
semáforos se apagaram e o trânsito ficou pra lá de
congestionado.

Que tal expulsar a conjunção? Sem ela, podemos tornar o
período mais animado. Quer ver?

Cheguei atrasada à reunião. Com a chuva, os semáforos
se apagaram e o trânsito ficou pra lá de congestionado.

Cheguei atrasada à reunião. Sabe por quê? Com a chuva,
os semáforos se apagaram e o trânsito ficou pra lá de
congestionado.

Por que cheguei atrasada à reunião? Com a chuva, os
semáforos se apagaram e o trânsito ficou pra lá de
congestionado.

Abaixo ou a baixo? A pronúncia é a mesma. Mas a grafia varia. Quando
usar uma forma ou outra?
MÔNICA CAVALHEIRO, RECIFE

A baixo tem uso bem limitado. A duplinha ganha banda de música e
tapete vermelho em frases como esta: Olhou-a de alto a baixo. A cortina
rasgou-se de alto a baixo. O examinador a observou de cima a baixo. 

Abaixo é o contrário de acima: A obra veio abaixo. A correnteza levava o
barco rio abaixo. A temperatura está abaixo de zero.

Regras de ouro 
do estilo (2)

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"A literatura é a expressão 
da sociedade como a palavra 

é a expressão do homem."
Louis de Bonald

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

DIVULGAÇÃO

Nossa expectativa é que 1% dos visitantes do
site oficial do evento, ou seja, 400 mil pessoas,
seja redirecionada para a nossa página."

Andrian Nucci
Diretor da ShopfisioAndrian Nucci

E-bit estima que vendas crescerão 60% frente ao evento de 2012. Previsão é de
que 1 milhão de pedidos sejam feitos via internet, com o tíquete médio de R$ 390
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 nov. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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