Os maiores descontos da superpromoção vão até o
próximo domingo, 29. Para evitar prejuízo, conheça
seus direitos (e compre com moderação)

expresso.estadao.com.br

PÁGs. 2 e 3

BLACK FRIDAY 2020

Ontem
-20%

-20%
SÃO PAULO QUINTA-FEIRA 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Para anunciar: ( 11 ) 3855 - 2001 • anunciar.classiﬁcados@estadao.com

-10%

hoje

-30%
amanhã
-10%
REDE SOCIAL
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Reclame Aqui cria a plataforma Conﬁe Aqui

Os produtos mais procurados e seus descontos
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Em alta: o varejo deve movimentar um recorde de R$ 3,74
bilhões em vendas na Black Friday, calcula a Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O faturamento seria 6% maior que o de 2019

CONSUMO
BLACK FRIDAY 2020

LUTE COMO UM
CONSUMIDOR
Vai às compras? Veja o que você precisa saber para não ser enganado
PESQUISEI O PREÇO
NA INTERNET E
DECIDI COMPRAR
PORQUE ESTAVA EM
PROMOÇÃO. MAS NA
HORA DE PAGAR O
VALOR PROMOCIONAL
NÃO ESTAVA MAIS
LÁ. ISSO PODE SER
CONSIDERADO
ABUSIVO?
IssofereoCódigode
DefesadoConsumidor;
masamaiordiﬁculdadeé
provaroocorrido.OCDC
garantequeofornecedor
éobrigadoavenderpelo
preçopromocionalque
anunciou–eleatépode
estabelecerexceções,
masessainformação
temdesertransparente,
bemsinalizada.Tireprints
dapáginadainternet
paracomprovarqueo
descontofoianunciado.
Transparência das lojas
e atenção dos clientes.
Esta é a combinação
ideal para fugir de dor de
cabeça na Black Friday.
O evento de descontos
ocorre “oﬁcialmente”
nesta sexta, 27,
mas, como já virou
tradição, as promoções
começaram a pipocar
no início de novembro.
De hoje a domingo (29),
a tendência é encontrar
os principais descontos.

SE O LOJISTA
FACILITAR A
COMPRA POR PIX,
POR EXEMPLO, MAS
NÃO OFERECER
AS MESMAS
COMODIDADES
PARA A COMPRA
NO CARTÃO DE
CRÉDITO, ISSO PODE
SER CONSIDERADO
ABUSIVO?
Não.Duranteumtempo,
houveadiscussão
sepoderiahaver
preçosdiferentes
paracadaformade
pagamento,tanto
noestabelecimento
comofora(naslojas
online).Atualmente,
háumaleifederalque
permitecobrarpreços
diferentes.Abasepara
essalegislaçãoéo
argumentodequecada
formadepagamento
temumcusto.Por
exemplo,seolojista
aceitacartãodecrédito,
eletemquepagaruma
tarifasobreoporcentual
davendaparaas
empresasdecartão.

Quem fala mais sobre
Black Friday no Twitter?
1º Estados Unidos
2º Brasil

Em 2019 foram mais de

2,6 milhões

de tuítes sobre o assunto

O que você quer comprar na Black Friday?*
1º • 60% - Roupa; sapato; vestuário em geral
2º • 55% - Celular
3º • 53% - Computador e itens relacionados
4º • 47% - Livros; quadrinhos; revistas
5º • 38% - Videogame; console
6º • 37% - Produtos de beleza e cuidado pessoal
7º • 35% - Eletrodomésticos e itens para casa
8º • 28% - TV
9º • 22% - Assinatura de aplicativos;
serviços de streaming
*As respostas são múltiplas. Fonte - Twitter
Marketing Insights & Analytics | Twitter Insight
Survey (TIS) 19/08/2020 a 20/08/2020
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QUANDO O
A EMPRESA É OBRIGADA
CANCELAMENTO
A INFORMAR A DATA
ÉÉ
VÁLIDO?
DE ENTREGA NA HORA A EMPRESA
OBRIGADA
O cancelamento
de uma
DA COMPRA?
A INFORMAR
A DATA
operação
é
autorizado
A empresa é obrigada a
DE ENTREGA NA HORA
pelo CDC em casos de:
fornecer o prazo de entrega DA COMPRA?
e, feito o compromisso, não A empresa é obrigada a
exceder o limite. Existem
fornecer o prazo de entrega
alguns Estados com leis que e, feito o compromisso, não
preveem o agendamento exceder o limite.•Existem
compras feitas fora
da entrega, mas a regra
do estabelecimento
alguns Estados com
leis que
vale mais para produtos
comercial (pela internet,
preveem o agendamento
em que é necessário fazer da entrega, mastelefone
a regra ou vendedor
instalação. Tratando-se
porta a porta)
vale mais para produtos
de outros itens, entregues em que é necessário fazer
pelos Correios, não há
instalação. Tratando-se
controle do horário exato. de outros itens, entregues

MEU PRODUTO VEIO
DANIFICADO. TENHO
QUANDO O DIREITO DE RECEBER
O DINHEIRO DE
CANCELAMENTO
VOLTA?
É VÁLIDO?
vez notificado
O cancelamentoUma
de uma
sobre
operação é autorizadoo defeito, o
fornecedor
tem até
pelo CDC em casos
de:
30 dias para resolver o
problema encontrado
pelo cliente. Caso
desrespeite esse
• compras feitas fora
período, o consumidor
do estabelecimento
tem três opções:
comercial (pela internet,
telefone ou vendedor
porta a porta)

MEU PRODUTO VEIO
QUANDO O
A EMPRESA É OBRIGADA
QUANDO O DANIFICADO. TENHO
É OBRIGADA
A INFORMAR A DATA A EMPRESACANCELAMENTO
CANCELAMENTO
A DATA
DIREITO DE RECEBER
DE ENTREGA NA HORA A INFORMARÉ VÁLIDO?
DE ENTREGAO cancel
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amento de uma É VÁLIDO? O DINHEIRO DE
DA COMPRA?
de uma
operação é autorizado O cancelamentoVOLTA?
A empresa é obrigada a DA COMPRA?
gadaema casos de: operação é autoriUmazadovez notificado
fornecer o prazo de entrega A empresa épelobrio CDC
pelo CDC em casos
sobrede:o defeito, o
e, feito o compromisso, não fornecer o prazo de entrega
fornecedor tem até
exceder o limite. Existem e, feito o compromisso, não
30 dias para resolver o
alguns Estados com leis que exceder o limite. Existem
leis quefeitas fora
problema encontrado
preveem o agendamento alguns Estados com
• compras
cliente. Caso
da entrega, mas a regra preveem o agendamento
do estabelecimento • compras feipeltasofora
a regraal (pela internet, do estabelecidesrespei
mento te esse
vale mais para produtos da entrega, mascomerci
a internet,
odo, o consumidor
em que é necessário fazer vale mais para produtos
telefone ou vendedor comercial (pelperí
fazera porta)
telefone ou vendedor
tem três opções:
instalação. Tratando-se em que é necessárioporta
porta a porta)
de outros itens, entregues instalação. Tratando-se
pelos Correios, não há de outros itens, entregues
controle do horário exato. pelos Correios, não há
• pedir um
controle do horário exato.
produto igual e
pelos Correios, não há
controle do horário exato.

O QUE FAZER QUANDO A
LOJA DEMORA OU NÃO
ENTREGA O PEDIDO?
Se a loja física ou
virtual não entregar os
produtos dentro do prazo
combinado, o consumidor
pode cancelar a compra
e ter seu dinheiro de volta
sem pagar nenhuma taxa
de cancelamento, já que a
desistência foi provocada
pelo estabelecimento
comercial

• defeitos que o
fornecedor não
tenha resolvido

• pedir um
produto igual e
sem defeito

• defeitos que o
fornecedor não • exigir o
tenha resolvido dinheiro
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ENQUANTO ISSO
A plataforma de descontos Promobit entrevistou
1.500 pessoas e também perguntou
o que
elas
ENQUANTO
ISSO
querem comprar na Black Friday
2020. O de
único
A plataforma
descontos Promo
item que não é eletrônico da
listapessoas
é a... cadeira.
1.500
e também pergunto
Veja a projeção de descontos
querem comprar na Black Friday 20

O QUE FAZER QUANDO A
LOJA DEMORA OU NÃO
item que não é eletrônico da lista é
de volta
• exigir o
ENTREGA O PEDIDO?
Veja a projeção de descontos
dinheiro
Se a loja física ou
de volta
virtual não entregar os
produtos dentro do
prazo
• informações
não
combinado, o consumidor
condizentes com a
1.
• requerer o
pode cancelarrealidade
a comprana embalagem
• informações não
Smartphone
abatimento
e ter seu dinheiro
volta atraso na
dode
produto
condizentes com a
2.
do preço
1.
sem pagar nenhuma
taxa
entrega
de um produto
• requerer o
realidade na embalagem
TV
Smartphone
de cancelamento, já que a
abatimento
do produto atraso na
desistência foi provocada
do preço
entrega de um produto
pelo estabelecimento
comercial
5.
4.
VALE A PENA PEGAR UM
SE EU COMPRAR
3.
Máquina
Placa
EMPRÉSTIMO PESSOAL
ALGUM PRODUTO
Notebook
de lavar
de vídeo
ACABEI PERDENDO O
PARA APROVEITAR AS VALE A PENA PEGAR UM
NA BLACK FRIDAY
4.
SE EU COMPRAR
3.
CONTROLE E GASTEI
PROMOÇÕES?
ESTRANGEIRA, ESTOU ALGUM PRODUTO
Placa
EMPRÉSTIMO PESSOAL
Notebook
MAIS DO QUE DEVERIA ACABEI PERDENDO
A não ser algo que
RESGUARDADO
DE
de vídeo
O
PARA APROVEITAR AS
NA BLACK FRIDAY
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Kit de sobrevivência: não dê nem um clique antes de conferir
a reputação das lojas no Reclame Aqui e no Procon e buscar
o cadeado no site. Fuja do “efeito manada” e compre só o que
você precisa (não é por estar barato que você tem que ter)

BLACK FRIDAY
+CONSUMO

CONHECE O
CONFIE AQUI?

Você pode usar o cadastro do
Reclame Aqui para acessar o serviço.
A consulta é operada na extensão
para o navegador Chrome ou no site
da plataforma (conﬁeaqui.com.br).

Nova plataforma do Reclame Aqui
monitora e compara preços
O site Reclame Aqui tem uma
plataforma chamada Confie
Aqui e que pode ser útil nesta
Black Friday, no Natal e sempre. A ferramenta exibe informações sobre a reputação
de mais de 1.500 lojas online,
monitora e compara preços e
consulta o valor do frete.
Segundo o CEO do Reclame
Aqui, Edu Neves, a ideia é que
o Confie Aqui seja um assistente de compras que abarca
não só as questões de preço,
“mas todos os aspectos que

Quando você pesquisa um produto, o
Conﬁe Aqui busca por lojas, mostra a
reputação e a variedade de preços.

possam gerar risco na escolha
da oferta”.
Neves reforça que a confiança do consumidor é a chave para as vendas na Black Friday. Em
2019, por exemplo, o Reclame
Aqui recebeu 8.830 reclamações referentes à data. “Nessa
época, há um aumento no número de envio de e-mails que
facilitam o phishing (roubo de
dados confidenciais na internet) e golpes de aquisição de
usuário. (...) É um momento no
qual a confiança pesa muito”.

COMO
FUNCIONA

Dá para criar alertas, acrescentar
o CEP de entrega, veriﬁcar o valor
do frete e analisar um gráﬁco com o
histórico de preços daquele produto
nos últimos seis meses.

Com reportagem de Luciana Lino,
especial para o Estadão

PROMOÇÃO Black Friday
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Aquecedores Elétricos e a Gás

VENDA • INSTALAÇÃO • MANUTENÇÃO

LEILÃO CHESF
10/12/2020 às 9H
(exclusivamente online)

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 557m² de área
privativa, 12º andar, excelentes
vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial

●

(11) 93061-5010

A
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Atendemos São Paulo, Interior e Litoral.

www.idealterm.com.br
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Mais de 50 - Caminhonete L200,
15-Parati, 40-Fiat Palio,15-Palio Week, Sucata
Cobre Isolado, Alumínio c/alma de aço e mais.
Comissão do Leiloeiro 5%.
Infs: www.lancecertoleiloes.com.br
Tel (81) 3048-0450.
Leiloeiro Oficial Luciano Rodrigues
Jucepe 315/98

BR

aquecedores
homologados
no Inmetro.

F.: (11) 5667-3242 ● (11) 94170-4153

Se encontrar um preço desatualizado na
plataforma, é possível fazer um alerta.

:) :)
:) :)

Otimismo: para o Instagram, a Black Friday deste
ano se consolidará como a data comercial mais
paraaté
o Instagram,
importante no Brasil, “fiOtimismo:
cando à frente
mesmo a Black Friday deste
anoenviado
se consolidará
como a data comercial mais
do Natal”, diz comunicado
à imprensa
importante no Brasil, “ficando à frente até mesmo
do Natal”, diz comunicado enviado à imprensa

Otimismo: para o Instagram, a Black Friday deste
ano se consolidará comoOtimismo:
a data comercial
mais a Black Friday deste
para o Instagram,
importante no Brasil, “fiano
cando
à frente até mesmo
se consolidará
como a data comercial mais
+CONSUMO
do
Natal”, diz comunicado
enviado ànoimprensa
importante
Brasil, “ficando à frente até mesmo
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o selo azul depois do nome.
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