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Parte dos pernambucanos tem intensão 
de Comprar na Black Friday 2020
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco 
(Fecomércio-PE), através do Instituto Fecomércio-PE, em parceria com o Sebrae/
PE, propiciou a realização da pesquisa sobre a Black Friday 2020, entre os dias 18 e 
19 de novembro, com os consumidores pernambucanos.

O levantamento tem o objetivo de informar aos empresários/gestores do varejo 
acerca da disposição dos consumidores em comemorar o evento da Black Friday 
em 2020, trazendo informações ligadas à intenção de compras.

Além disso, o levantamento oferece informações estratégicas à classe empresarial 
que possam auxiliar na tomada de decisões quanto às ações que lhes permitam 
alavancar as vendas. Para esta sondagem, foram realizadas 918 entrevistas com 
consumidores através de questionário enviado por canais digitais.

Em um cenário bem mais positivo ques nos primeiros quatro meses do ano, 
onde o desempenho das vendas sofreu quedas intensas, chegando em alguns 
meses a atingir variação superior a dois dígitos, o comércio de Pernambuco 
consegue crescer e vive um movimento de retomada bem mais forte do que o 
que se projetava até abril de 2020. Entre os meses de maio e agosto, o resultado 
do varejo apresentou recuperação acentuada quando comparado com o mês 
anterior, chegando em alguns meses a superar até mesmo os desempenhos dos 
meses de 2019, ano sem a presença de crises como a atual vivida pelo mundo.

Além disso, a data apresenta características ligadas ao canal digital, o que diante 
da pandemia e do isolamento social acaba incentivando uma maior participação 
das famílias. Isto porque grande parte das pessoas impossibilitadas de comprar 
nos estabelecimentos de maneira presencial, devido às restrições impostas pelas 
autoridades de saúde, passaram a consumir online de maneira mais intensa 
e aquelas que nunca haviam comprado passaram a comprar. O que traz uma 
perspectiva bem mais positiva para o desempenho das vendas este ano. Segundo 
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data 
será a primeira com crescimento real em 2020, além de, atualmente, figurar como 
a quinta data mais importante para o varejo em termos de faturamento.
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Perante este cenário bem menos negativo do que o esperado e com 
possibilidades de reversão de uma queda do varejo em 2020, a recente 
pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-PE aponta que 49,7% dos 
pernambucanos pretendem comprar na Black Friday em 2020. O percentual 
é superior à intenção verificada no Dia das Crianças, onde a intenção atingiu 
38,5%. Vale destacar que a comparação com anos anteriores não é possível, 
pois a pesquisa é especial e está sendo realizada de maneira inédita pelo 
Instituto, não apresentando assim um calendário fixo.
 
Gráfico 1
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A intenção de comemorar a Black Friday, apesar de não representar maioria 
percentualmente, pode ser considerada elavada, visto que o resultado já 
mostra uma recuperação da intenção do consumo das famílias diante da data 
comemorativa anterior. É importanter destacar também que a data ainda sofre 
com problemas de confiança da população, onde parte do público desconfia 
dos descontos ofertados pelos estabelecimentos devido a problemas de 
maquiagem de preços ocorrido nos primeiros anos. Além disso, a data ainda 
é muito ligada à questão do consumo online e, apesar da alta de compras 
realizadas pelo canal digital por parte dos pernambucanos na pandemia, ainda 
existe uma parcela da população que não aderiu ao canal de compras. 
Entre os que vão comemorar a data a maioria é do sexo masculino (55,0%) e 
com idade entre 18 e 29 anos (54,4%). É importante destacar que quanto mais 
se avança na faixa de idade menos é a adesão da população em comprar no 
período da Black Friday, com os mais velhos (maior que 60 anos) atingindo os 
37,8% de intenção em comprar na data.

Refletindo a característica principal da data, que é a compra pelo canal digital, 
o principal meio de consumo é o comércio eletrônico, com 53,5% dos que 
pretender comprar algo no período. Vale destacar que os demais canais, que é 
mais ligada a uma característica da Black Friday brasileira, também apresentam 
percentual significativo de participação, com o comércio de rua e o de shopping 
alcançando 27,4% e 18,9%, respectivamente. Esses números apontam que 
o período pode ser positivo para praticamente todos os canais de vendas 
no Estado, o que possibilita também desdobramento positivo na geração de 
empregos temporários. 
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Gráfico 2
 

Os produtos mais buscados serão roupas e sapatos com 18,4%, este último um 
alento para o difícil cenário vivido pelo segmento em 2020, onde o desempenho 
das vendas se encontra bastante negativo e sem apresentar um movimento 
de recuperação mesmo após a abertura dos estebelecimentos e do menor 
percentual de isolamento das famílias. A busca pode dar a oportunidade para que 
os estebelecimentos ligados a esta atividade tenham a oportunidade de trazer 
os estoques para níveis menos críticos, reduzindo assim o custo elevado de não 
vender e de estocar, presente nos últimos meses. 

Em seguida, são os eletrônicos de áudio, mídia e vídeo, em especial as TV’s mais 
modernas e maiores. Além de celulares, tablets e acessórios, com 12,2% das 
buscas para consumo na Black Friday atual. Importante destacar que os dois 
últimos grupos de itens apontados apresentam pressão nos preços devido ao 
câmbio elevado e à falta de insumos para a sua produção.
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Gráfico 3

 
O tipo de pagamento mais apontado foi o cartão de crédito, sinalizando que as 
famílias pretendem elevar o endividamento. Decisão puxada por um período 
ainda crítico em relação ao mercado de trabalho e, consequentemente, de uma 
renda mais restrita. É importante lembrar que até mesmo os auxílios emergenciais 
dispoonibilizados pelo Governo Federal sofreram redução de 50% no segundo 
semestre, o que somado a uma inflação mais elevada de produtos ligados a 
alimentação deixa o orçamento ainda mais apertado, impossibilidando assim um 
consumo com pagamento à vista. 
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Outro resultado importante é que o pagamento à vista no débito já supera o 
realizado em dinheiro, confirmando uma maior bancarização das pessoas. O PIX, 
novo meio de pagamento lançado pelo Banco Central em 2020, ainda não mostra 
percentual significativo, mas vale destacar que é muito cedo para a adesão dos 
consumidores.

 Gráfico 4



8Pesquisa Especial 
Intensão de Compras 
Black Friday | 2020

A maioria das pessoas informa consumo na faixa de até R$ 150,00, atingindo 
aproximadamente 40%, seguido da faixa entre R$ 100,00 e R$ 150,00, apontado 
por 24,3% das pessoas que pretendem comprar algum tipo de item na data. 
Já aquelas pessoas que informam consumir produtos com valor superior a R$ 
1.000,00 são 10,5% dos respondentes. A pesquisa também questionou se as 
pessoas usavam a data para aproveitar as promoções e antecipar as compras de 
Natal e 63,8% informaram que sim. 

Dos que informaram que não vão comemorar os dois principais motivos foram 
estarem sem dinheiro ou com pouco dinheiro e considerarem que os preços estão 
elevados, atingindo 32,5% e 20,9%, respectivamente. O isolamento social, um 
dos motivos mais apontados nas últimas pesquisas para a não comemoração de 
períodos especiais, foi percentualmente o menos apontado, alcançando 9,2% das 
respostas.
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