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NA WEB
Lista. As empresas

que prometem
descontos neste ano

Altamiro Silva Júnior
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A principal data do comércio
nos Estados Unidos, a Black Fri-
day, sempre na sexta-feira de-
pois do dia de Ação de Graças,
vai começar novamente mais
cedo este ano e com forte guer-
ra de preços entre as grandes
redes de varejo, na tentativa de
fazer o americano, que vem
mostrando receio em consu-
mir, a gastar mais. Outra aposta
é nos turistas, sobretudo nos
brasileiros, os visitantes estran-
geiros que mais consomem em
Nova York.

A Black Friday começa tradi-

cionalmente na manhã da sexta-
feira. Mas, em tempos de econo-
mia menos aquecida, grandes
redes de varejo, como Macy’s,
Best Buy e Walmart, vão abrir as
portas na tarde de amanhã, fe-
riado nos EUA, com os preços e
promoções da Black Friday. Es-
se movimento começou a ga-
nhar força no ano passado e es-
te ano teve a adesão de pratica-
mente todas as grandes redes.
No mundo virtual, a Amazon co-
meçou ontem em seu site uma

série de promoções, com pre-
ços da Black Friday.

As projeções de especialistas
em varejo apontam para um
crescimento mais modesto nas
vendas na Black Friday este
ano. A consultoria Shopper-
Trak, especializada em rastrear
o fluxo de comércio em 60 mil
lojas, projeta expansão de 2,4%
até domingo. A taxa de cresci-
mento é a menor desde 2009. Já
a Federação Nacional de Varejo
(NRF, na sigla em inglês) esti-
ma que 140 milhões de pessoas
vão às compras, uma queda de
5% em relação a 2012.

O presidente da NRF,
Matthew Shay, avalia, em um co-
municado à imprensa, que o or-
çamento dos americanos para
presentes e consumo supérfluo
está mais apertado. Ele prevê
um consumidor mais conserva-
dor, na medida em que as famí-
lias esperam por uma recupera-
ção da economia nos próximos

meses. Pesquisa da NRF mostra
que 79,5% dos consumidores
planejam gastar menos este
ano, com 51% citando preocupa-
ção com atividade econômica
como principal motivo para a
cautela. “As famílias estão ques-
tionando a estabilidade da eco-
nomia, o governo e as próprias
finanças”, disse ele. Por isso, se
prevê forte guerra de preços.

Na semana passada, a Best

Buy anunciou que pode ocorrer
“erosão” nas suas margens, por
causa da pressão em ter preços
mais competitivos para atrair
consumidores. No dia do anún-
cio, suas ações caíram 11%. Já o
banco Morgan Stanley espera o
maior volume de promoções e
briga de preços entre grandes
varejistas desde a crise financei-
ra em 2008.

Enquanto os americanos

mostram certo receio em con-
sumir, grandes redes como a
Macy’s apostam no poder de
gastos de estrangeiros, sobretu-
do brasileiros e chineses. Con-
siderando apenas Nova York,
os brasileiros ficam no terceiro
lugar em número de visitantes
na cidade, atrás do Reino Uni-
do e do Canadá. Mas, quando o
ranking é por volume de gas-
tos, o Brasil lidera o levanta-
mento, segundo a NYC & Com-
pany, organização de turismo
local. No ano passado, os visi-
tantes brasileiros gastaram o
recorde de US$ 1,9 bilhão.

Promoções. Entre as promo-
ções da Black Friday já divulga-
das, o Walmart, a maior rede va-
rejista do país, anunciou uma
TV de tela plana de 32 polega-
das por US$ 98 e um iPad mini a
US$ 299, que vem com um vale-
presente de US$ 100 para gas-
tar em produtos da rede. A Best
Buy anunciou um laptop Toshi-
ba por US$ 299 e CDs a US$ 3.
Só a Black Friday chega a res-
ponder por cerca de 10%do fatu-
ramento anual de algumas gran-
des redes, por isso a importân-
cia da data para as varejistas.

Nos Estados Unidos, guerra
de preços já começa amanhã

● A fim de antecipar as ofertas

do dia conhecido por movimentar

o comércio eletrônico, as varejis-

tas querem sair na frente. O Wal-

mart dará início ao “Mega Day”,

como chama a data, na quinta-fei-

ra, abrindo suas lojas às 6h.

“Quando abrimos por dois dias,

conseguimos prestar atendimen-

to melhor ao consumidor”, diz

César Finelli, vice-presidente co-

mercial, que prevê crescimento

de 20% em relação a 2012.

Já o Extra começa a ação pro-

mocional às 22h de quinta-feira,

mas ficará aberto na madrugada,

numa maratona de 26 horas. Nas

lojas físicas da Fnac, os produtos

começam a ser vendidos a partir

das 10h de quinta-feira para asso-

ciados e das 20h para os demais

clientes.

Setor de serviços adere à Black Friday
Entre ofertas de eletrônicos e outros itens do varejo, empresas de turismo, de festas infantis e até de comunicação participam do evento

www.estadao.com.br/e/friday
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Grandes do varejo
abrem as portas
nesta quinta-feira

Anna Carolina Papp

À espera da quarta edição da
Black Friday, que ocorre na
próxima sexta-feira, brasilei-
ros listam suas compras para
aproveitar os descontos de
empresas do varejo e do co-
mércio eletrônico. Neste ano,
no entanto, entre um celular e
uma TV nova, a lista também
pode incluir uma viagem ou
mesmo uma festa infantil.

Pegando carona no movimen-
to do varejo, as empresas de ser-
viços começam a aderir à data e
lançam promoções para não fi-
carem de fora do evento, que,
segundo o E-bit, deve movimen-
tar R$ 390 milhões no e-com-
merce brasileiro em 2013.

Um setor que já deu as caras
em edições anteriores e neste
ano veio com mais força é o de
turismo. “É preciso aproveitar
esse aumento de tráfego na in-
ternet, pois os clientes já ficam
esperando oportunidades. Não
dava para ficar de fora”, afirma
Carolina Torres, diretora comer-
cial do site de viagens clickOn.

Na Black Friday do ano passa-
do, o faturamento da empresa
foi cinco vezes o de um dia nor-
mal. Neste ano, oferecendo 50
destinos com descontos de 30%
a 50%, o clickOn espera faturar o
equivalente a sete ou oito dias.
“Hoje vemos uma mudança de
comportamento. Muitas pes-
soas já presenteiam familiares
com viagens, e não apenas com
os produtos.”

O grupo de viagens e acampa-
mentos Peraltas, formado pe-
las empresas Brotas Eco Resort
e Brotas Aventura, estreou no
evento este ano, com direito até
a uma “pré-Black Friday” em ou-
tubro. “Divulgamos uma pré-
promoção para a temporada in-
fantil de férias, e obtivemos 22
inscrições”, diz Marília Rabello,
gerente-geral do grupo.

Nos acampamentos para
crianças durante as férias de ja-
neiro e carnaval, a agência ofere-
ce na sexta-feira desconto de
15%. Já para viagens durante o
Natal, de 21 a 26 de dezembro, o
desconto é de 20%. “Na promo-
ção, a pessoa praticamente ga-
nha uma diária. Com as inscri-
ções até agora, já tivemos um
movimento 20% maior em rela-
ção ao ano passado”, diz ela, que
espera alcançar ao menos 30 ins-
crições de acampamentos de
crianças na sexta-feira.

Além de destino para as férias
dos filhos, os pais podem contra-
tar na Black Friday até um show
de Física para festas infantis. A
empresa canadense Mad Scien-
ce, há cinco anos no País, está
oferecendo desconto de 30% em
seus sete tipos de shows de ciên-
cias, que unem experiências e ati-
vidades interativas. Com preço
normal, os eventos, para crian-
ças de quatro a dez anos, variam
de R$ 590 a R$ 1.800.

A empresa, que faz cerca de
60 festas por mês, quer aumen-
tar o movimento em 30% no
evento tradicional do varejo.

“Queremos experimentar coi-
sas diferentes. Conheço bem a
história da Black Friday ameri-
cana e me perguntei se (empresa
de) serviço não poderia partici-
par”, diz Dany Artel, sócio-dire-
tor da empresa.

Para ele, a oportunidade é
uma boa data para difundir a cul-
tura de entretenimento educati-
vo em festas, ainda pouco explo-
rada no País. “O cenário tem
mudado: já há crianças pedindo
cientista maluco em vez de pa-
lhaços em suas festas.”

Comunicação. Após incentivar
todos os seus clientes de tecno-
logia a participar da Black Fri-
day e de fazer a divulgação de
cada iniciativa, a Agência NoAr,
de comunicação corporativa, se
sentiu tentada a entrar na onda.
“Caiu a ficha: por que não pode-
ríamos participar?”, diz Marina
Mofol, diretora comercial e de
marketing da empresa. No dia
19 de novembro, a assessoria lan-
çou no Facebook e no LinkedIn
uma promoção: serviços contra-
tados até o dia 29 teriam 20% de
desconto na mensalidade, hoje
a partir de R$ 3 mil. Na adesão
do contrato de seis meses, o des-
conto sobe para 40%.

Ela afirma que o setor de servi-
ços possui um desafio maior,
por lidar com compras que exi-
gem mais planejamento. “A
Black Friday está no Brasil há
um período curto, ainda predo-
mina a imagem de produtos.
Mas devemos ver cada vez mais
iniciativas do setor de serviços
porque, apesar de importar a da-
ta, o brasileiro é inovador.”

Física. Crianças durante show de ciências para festa infantil do Mad Science, uma das empresas que estão na Black Friday

Feriado. Grandes lojas, como a Macy's, vão abrir amanhã

● Impacto das promoções

Grandes redes querem
estimular o gasto do
consumidor americano,
que mostra receio
em ir às compras

2,4%
deve ser a expansão nas vendas,

segundo a ShopperTrak

140 milhões
de pessoas devem ir às compras

este ano

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B8




