
Comportamento do Consumidor e
Estratégias para Impulsionar as Vendas

Black Friday 2021



Panorama
O que você verá:

A Black Friday 2021 acontecerá no dia 26 de novembro, e com o
histórico de relevância do evento, traz boas expectativas para
que as marcas possam atrai um perfil amplo de consumidores
que possuem um objetivo em comum: aproveitar as melhores
condições de compra. 

Neste estudo, você verá os destaques da edição do ano passado,
o perfil dos brasileiros que compram online e como o ambiente
digital pode ser efetivo para encontrar uma audiência qualificada.
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Black Friday 2021: A Jornada de Compra já começou

Uma pesquisa lançada em junho pela UOL, registrou que 67%
pretendem comprar durante a Black Friday este ano. A maioria
dos respondentes com propensão a comprar está entre os que
aproveitaram a promoção no ano passado (89%). 

Fonte: UOL

Entre os que têm intenção de comprar na Black Friday, 47%
disseram que devem comprar só pela internet (alta de 6 pontos
percentuais em relação a 2020), e 15% pretendem comprar
apenas nas lojas físicas (alta de quatro pontos).

Influência dos Anúncios

Costumam prestar mais atenção nos
anúncios referentes a Black Friday

%64

Afirmam que a publicidade influencia
na decisão de comprar na Black Friday

%50

https://blog.publicidade.uol.com.br/insights/black-friday-jornada-de-consumo-ja-comecou-veja-insights-de-pesquisa-do-uol/


Destaques da Black Friday

Fonte: Compre&Confie

R$ 3,86 bilhões
de Faturamento

5,34 milhões
de Pedidos

R$ 723,37 
de Ticket Médio

Dia 27/11/2020

A Black Friday traz oportunidades para que diversos
negócios possam impulsionar as vendas durante a
temporada de final de ano. Na edição passada, a
data teve um crescimento de 27,5% no faturamento
nas vendas efetuadas por meio do e-commerce.

Crescimento
Comparado a 2019

Resultados 
2020

27,5%

18%

8%



Semana da Black Friday

Apesar da Black Friday ter acontecido no dia 27, a
antecipação de ofertas e descontos para a data
motivou os consumidores a realizarem suas compras
durante a semana toda. Esse comportamento ampliou
os resultados do varejo online, que alcançou:

R$ 7,72 bilhões 
de Faturamento 27,7%

13 milhões 
de Pedidos

21,9%

R$ 592,85 
de Ticket Médio 4,7%

Dia 26/11/2020 até 30/11/2020

Crescimento
Comparado a 2019

Resultados 
2020

Fonte: Compre&Confie



Perfil e Comportamento
dos Consumidores



Perfil dos Consumidores

Fonte: Compre&Confie

Total de Consumidores

Mais Consumidores no Digital 

Não haviam realizado uma compra
online na Black Friday 2019

De Consumidores no E-commerce 
no dia da Black Friday (27/11/2020)

milhões3,17

mil236

Mulheres%55

Homens%45

Ticket Médio:
R$ 689,69

Ticket Médio:
R$ 959,02

Faixa Etária:

35% - 26 a 35 anos

33% - 36 a 50 anos
19% - Até 25 anos 
13% - Acima de 51 anos 

62% - Sudeste 
15,5% - Nordeste
14,5% - Sul 
6% - Centro-Oeste
1,9% - Norte

Distribuição Regional:



Categorias em Destaque

Fonte: Compre&Confie

mi769,94
Telefonia mi769,53

Eletrodomésticos e
Ventilação

mi430,64Informática e Câmeras

mi389,62Entretenimento

mi207,48Móveis, Construção
e Decoração

%12
Moda e Acessórios 12

Beleza, Perfumaria e Saúde

12Artigos para Casa

11Entretenimento

10Eletrodomésticos e Ventilação

Categorias com Maior FaturamentoCategorias com Maior Participação
no Volume de Vendas

%

%

%

%

A necessidade de permanecer em casa aumentou a atenção dos consumidores com o conforto do lar, momentos
de autocuidado e tecnologias que fazem parte da rotina de entretenimento, diversão e até mesmo trabalho.



Horários para a Compra

Fonte: Compre&Confie

As compras durante Black Friday não possuem uma hora certa para acontecer. Na edição passada, os
consumidores estavam online durante diferentes momentos dia, e não deixaram de aproveitar as ofertas
para comprar os produtos e serviços do seu interesse.

Dados de desempenho do e-commerce mostram o volume de pedidos entre os diferentes momentos do dia
26/11/2020 (pré-Black Friday) + 27/11/2020 (Dia da Black Friday).

milhões+ 2.471 milhões+ 2.741milhões+ 1.738

Manhã: 06h00 às 11h59 Tarde: 12h00 às 17h59 Noite: 18h00 às 23h59

Total de pedidos entre 26/11 00h00 até 27/11 23h59



Métodos de Pagamento

Fornecer diferentes métodos de pagamento é uma forma de
simplificar as transações durante a data. No ano passado, o
cartão de crédito foi o meio mais utilizado, representando 74%
das transações realizadas. 

Entre os consumidores que o utilizaram:

Fonte: Social Miner | Ecommerce Brasil

23% pagaram à vista

18% parcelaram em 3 vezes

12% parcelaram em 2 e 4 vezes

Além disso, o PIX, que havia sido lançado recentemente, foi utilizado como método
de pagamento para cerca de três milhões transações durante a Black Friday.



Processo de Pesquisa para a Compra

A compra na Black Friday costuma ser planejada e este ano, não
será diferente. Na edição passada, 63% das pessoas começaram a
pesquisar os preços dos produtos um mês antes da Black Friday
para comparar na semana do evento. 

Dados da Varejo SA também afirmavam que os consumidores
dariam preferência para as marcas que oferecessem frete grátis
(35%) e descontos significativos no pagamento à vista ou no boleto
(31%), além dos descontos já oferecidos durante a Black Friday.
Esse comportamento deve se repetir este ano, uma vez que os
consumidores possuem altas expectativas sobre os benefícios que
as marcas irão oferecer na data.

Fonte: MindMiners | Valor Investe | CNDL

Dados da MindMiner indicam que 45%
dos consumidores da Black Friday 2020
pesquisaram por produtos e preços
apenas pela internet. Entre os locais de
pesquisa, aparecem: sites, aplicativos,
redes sociais e apps de delivery

https://mindminers.com/blog/pos-black-friday-2020/
https://valorinveste.globo.com/objetivo/gastar-bem/post/2020/11/70percent-dos-consumidores-planejam-comprar-na-black-friday-e-quase-50percent-deles-pretendem-gastar-mais-de-r-1-mil.ghtml
https://cndl.org.br/varejosa/61-dos-consumidores-pretendem-fazer-compras-na-black-friday/


Engajamento nas Redes Sociais

Fonte:  CNDL |  ComScore

Dados do Twitter mostram que Brasil é o segundo país que
mais Tweeta sobre Black Friday no mundo. Em 2019 foram
mais de 2,6 milhões de Tweets sobre o tema.

O Instagram foi a rede social com maior volume de
engajamento (78%), seguido pelo Facebook (16%). 

Nas redes sociais, as marcas de varejo geraram mais de
1,4 milhões de ações em engajamento no dia da Black
Friday 2020. 

https://cndl.org.br/varejosa/brasil-e-o-segundo-pais-que-mais-fala-sobre-black-friday-no-twitter/
https://www.comscore.com/por/Insights/Blog/O-Comportamento-da-Black-Friday-nas-redes-sociais


Atendimento por Canal

Os consumidores procuram por opções de atendimento simples e imediatas. Os aplicativos de
mensagem e as Redes Sociais também possuem um papel importante na aproximação com os
consumidores, ao favorecer a troca de informações sobre os produtos e serviços.

Fonte: Social Miner

Chat Online (36%)

Outros Canais Utilizados:

Email (11%)

Facebook (6%)

Telefone (1%)

Se comunicaram com as
marcas pelo Whats Apps

%46

Em 2019, foram 24%.



Soluções de
Mídia Digital

https://www.publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/
https://www.publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/


Durante este período é importante que as marcas se programem para atender os diferentes momentos da
jornada de compra dos consumidores. Investir em campanhas que gerem interesse e promovam a antecipação
é uma opção para alcançar melhores resultados de vendas no dia do evento.

Definindo Objetivos para Cada Etapa

Mantenha a marca presente no cotidiano dos
consumidores e estimule a antecipação para

os que desejam comprar na Black Friday.

Apresente ofertas e descontos de forma
personalizada para que potenciais consumidores

possam efetuar uma transação.

"Esquenta Black Friday" Semana da Black Friday

Programática Display e Vídeo, OLX,
Facebook Ads, Youtube e Google Adwords

Programática Display, 
Facebook Ads, e Google Adwords

Soluções Sugeridas:



Soluções

Programática Display e Vídeo

Apresente anúncios em diferentes Portais e Aplicativos, combinando estratégias
para alcançar potenciais consumidores em seus momentos de navegação.

Segmentações para públicos com perfis específicos, levando
em consideração interesses, comportamento e intenção de
compra em produtos e serviços.

Site Lists e Conteúdo Semântico, estratégias que direcionam
os anúncios para grupos de sites específicos e conteúdos
que apresentam palavras-chaves específicas.

Categorias de Apps Instalados no celular, por
exemplo, categoria de Compras: Casa e Decoração,
Entretenimento, entre outros.

Hyperlocal Geotargeting, estratégia utilizada
para impactar usuários em endereços ou bairros
específicos.

https://www.publya.com/blog/o-que-e-midia-programatica/
https://www.publya.com/blog/o-que-e-midia-programatica/
https://www.publya.com/blog/o-que-e-midia-programatica/
https://www.publya.com/blog/o-que-e-midia-programatica/


Personalize a Comunicação

Cada consumidor procura por benefícios específicos e que ajudam a determinar a
escolha por um produto, serviço ou marca. Por meio do recurso de Dados Integrados,
os anunciantes podem direcionar as campanhas de forma automatizada.

Dados Integrados
Apresente diferentes conceitos
criativos para guiar o usuário
durante a jornada. 

Impacte com um anúncio display específico os
usuários que assistiram um anúncio de vídeo

Impacte com um banner display os usuários que
já receberam uma impressão ou clicaram em
outro anúncio da mesma campanha



Soluções

Marketplaces

Apresente anúncios para usuários que estejam navegando
no OLX. A plataforma disponibiliza espaços para veiculação
de anúncios Display no site e aplicativo, sendo opções
viáveis para campanhas com objetivo de reconhecimento de
marca e tráfego para o site. 

As segmentações de público-alvo podem ser feitas por meio
das categorias de maior afinidade, por exemplo: Auto e
Peças, Imóveis, Eletrônicos e Celulares, Para sua Casa,
Moda e Beleza, Serviços, Agro e Indústria, entre outros.



Soluções

Facebook Ads

Veicule anúncios no Facebook, Instagram, Messenger, e na
rede de sites Audience Network. 

O hub de soluções do Facebook Ads conta com diferentes
formatos (imagem, vídeos e GIF), e opções de posicionamento
(feed, stories, etc) para gerar uma experiência personalizada
para os consumidores que possuem interesse em categorias
de produtos e serviços específicas.



Soluções

Google Adwords

Capture a demanda dos consumidores que estão pesquisando
por produtos, serviços e outras marcas na internet. 

Os anúncios da Rede de Pesquisa facilitam a descoberta da
marca de forma dinâmica, e orientada aos interesses do
consumidor. A Publya realiza um planejamento personalizado
de acordo com as soluções oferecidas pelo anunciante.



Soluções

Youtube Ads

Com os anúncios do YouTube, sua marca alcança potenciais
clientes e os incentiva a realizar ações no momento em que
assistem ou pesquisam vídeos na plataforma. 

A segmentação dos anúncios pode ser feita com base em
tópicos dos canais de interesse, canais do Youtube relacionados
ao categorias de produtos e serviços relacionados a marca.



A mídia digital permite aos anunciantes construir estratégias para
diferentes objetivos, como ampliar o reconhecimento de marca,
gerar tráfego ou conversões. 

Cada um desses objetivos podem ser metrificados a partir de
KPIs específicos, que contribuem para análises do ROI das ações
de mídia, geração de insights e elaboração de novas estratégias.

A Publya possui um Sistema de Relatórios exclusivo para que
agências e anunciantes acompanhem as métricas das
campanhas de mídia em tempo real. 

Acompanhe os Resultados
em Tempo Real



Solicite um planejamento
personalizado para sua marca.

Faça sua Campanha
com a Publya

Saiba mais!

https://www.publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/
https://www.publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/
https://www.publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/
https://www.publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/


Endereço
Rodovia José Carlos Daux, 500 – Sala 302

Techno Towers | João Paulo | Florianópolis

Telefone

+55 (48) 3025-7221

Email
marketing@publya.com

https://publya.com/solucoes/operacao-de-campanhas/

