
O Black Friday
é uma estratégia de
marketing. Em 2012,
tivemos casos de lojas
que tiveram lucro zero
com as vendas deste dia,
mas a data fez com que o
consumidor comprasse
de novo para o Natal”
PedroEugênio
Presidente do Busca Desconto

“

Na próxima sexta-feira, ocorre
mais uma edição brasileira da Bla-
ck Friday, dia de promoções espe-
ciais inspirado no que ocorre nos
Estados Unidos após o feriado de
Ação de Graças. De acordo com o
organizador da versão brasileira
da promoção, o portal Busca Des-
conto, o número de empresas par-
ticipantes aumentou de 77 do ano
passado para 120 empresas neste
ano. A expectativa, segundo o pre-
sidente do Busca Desconto, Pedro
Eugênio, é que o volume de ven-
das alcance R$ 340 milhões, com
um total de 850 mil pedidos. Em
2012, as vendas chegaram a R$
200 milhões, com 500 mil pedi-
dos, recorde de vendas pela inter-
net em um único dia.

“Tem muita coisa para amadu-
recer, para planejar, mas já nota-
mos neste ano um aumento de in-
teresse de todos os lados”, disse.
Eugênio teve a ideia de trazer para
o país um site que agregasse ofer-
tas dos principais lojas do merca-
do depois de viajar ao exterior e
acompanhar a movimentação dos
consumidores em dias de Black
Friday. “Percebi que tinha tudo a
ver com o meu negócio. Com isso,
divulgaria o meu portal através do
Black Friday”, afirmou.

Para esta edição, houve uma
mobilização maior por parte de
fornecedores e lojistas para des-
contos maiores. “Os lojistas já per-
ceberam que o objetivo não é ficar
milionário nessa data. É uma estra-
tégia de marketing. No ano passa-
do, tivemos casos de lojas que tive-
ram lucro zero com as vendas do
Black Friday, mas trouxeram o
consumidor para dentro e eles
compraram lá no Natal. A cada
dez pessoas que compraram, seis
voltaram no Natal”, afirmou.

Empolgada com esses núme-
ros, o Magazine Luíza vai ofertar 3
mil itens com descontos de até
70%. “O Black Friday é cada vez

mais aguardado pelos clientes.
Acreditamos que o volume de ven-
das, assim como o número de pes-
soas participantes desta ação, se-
rá expressivamente superior ao úl-
timo ano”, disse o diretor de
e-commerce da Magazine Luiza,
Decio Yuiti Sonohara.

Segundo o executivo, a edição
anterior representou 20% das ven-

das de todo o mês, o que exige um
grande planejamento que envolve
negociação de produtos e preços
com os fornecedores.

A Privalia, loja de roupas e
acessórios multimarcas, vai ofe-
recer frete grátis para todo o Bra-
sil durante a Black Friday. A ex-
pectativa é triplicar o número
de vendas de um dia normal e

dobrar em comparação com a
data do ano passado .

Consumidor poderá denunciar
ofertas enganosas em site
Apesar do sucesso de vendas na
edição de 2012, algumas lojas fo-
ram acusadas de maquiar os pre-
ços anteriores e divulgar descon-
tos inexistentes. Para evitar que

a imagem do varejo ficasse arra-
nhada, a Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico criou um
código de ética para a data. O có-
digo pune as lojas que não ofere-
cerem desconto real. A partir
desde ano, será possível ao con-
sumidor fazer denúncias de ofer-
tas enganosas no site da Black
Friday. Por Douglas Nunes
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Os bastidores da Black Friday
Varejistas finalizam os últimos detalhes da promoção, que terá espaço para denúncias no site do organizador
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2013, Empresas, p. 16.
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