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Introdução

Bora!

Agora você já pode ficar calmo. A Black Friday passou, 
nós já temos os dados do evento mais acelerado do ano 
e está tudo aqui, em suas mãos. E como era de se espe-
rar, depois de tantas propagandas, leads quentíssimos 
do período, consumidores pesquisando preços a todo 
vapor e mais todas aquelas informações que passamos 
na Pesquisa de BF, o resultado só poderia ser de muitas 
vendas e um faturamento de brilhar os olhos!

Mas a gente não para por aí. Tem também informações 
dos canais de atendimento preferidos pelos consumi-
dores, quais os pedidos de delivery que mais bomba-
ram no evento, meios de pagamento utilizados, inves-
timento em mídias sociais e muito mais. Tudo isso para 
deixar você com insights incríveis para se preparar para 
a próxima data sazonal e muito craque da Black Friday 
para o ano que vem.

Então vem com a gente nessa leitura!
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https://materiais.allin.com.br/pesquisa-black-friday-2021?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Destaques 13.3% + pedidos

Delivery

Região

*em relação à média das 4 sextas-feiras anteriores *entre a pré-BF de quinta-feira + sexta-feira do evento

*em relação ao mesmo período de 2020

*em relação ao mesmo período de 2020

+5,8% em relação a 2020

Faturamento

Anúncios patrocinados

Categoria em destaque

Recompra
Sudeste teve maior participação 

em pedidos
São Paulo investiu 234.45% + 4.4% voltaram a comprar na 

mesma loja

Moda e acessórios é a categoria 
com mais pedidos
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Bases analisadas
Neste material, as unidades do Grupo Locaweb All in, Vindi, Delivery Direto e Octadesk se 
unem a Neotrust e Bornlogic e analisam o comportamento de suas bases entre os dias 30 de 
outubro e 26 de novembro de 2021, a fim de mapear o comportamento do público durante a 
Black Friday, estabelecendo também um comparativo com os resultados apurados no período 
equivalente de 2020. Toda e qualquer variação nos intervalos considerados no estudo estão 
identificados nos gráficos e/ou suas respectivas legendas. E o conteúdo conta ainda com o 
apoio da Lett e do Opinion Box.



Visitas
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Visitas dia a dia 

Que parte dos clientes já ficam atentos aos preços até um 
mês antes do evento, isso nós já sabíamos com a pesquisa de 
intenção de compra, mas os dados indicam que foi a partir 
da segunda semana de novembro que os consumidores 
começaram a visitar os sites com maior intensidade e se 
preparar para as compras, afinal, as campanhas de Black 
Month também são bem vistas por aí. 

E além das ofertas do mês todo, você com certeza já ouviu 
falar da Cyber Week, quando algumas lojas decidem adiantar 
a baixa dos preços antes mesmo de chegar a sexta-feira, 
né? Alguns até com a promessa de que as ofertas serão 
exatamente as mesmas na sexta-feira. Parece então que essa 
estratégia da ‘semana da oferta’ tem funcionado bastante, 
pois ao olharmos o gráfico de visitas dia a dia, é justamente 
nesse período que o tráfego começa a subir e não para mais, 
até atingir seu maior pico, claro, na Black Friday.

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30/10 a 26.11.2021
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https://materiais.allin.com.br/pesquisa-black-friday-2021?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
https://materiais.allin.com.br/pesquisa-black-friday-2021?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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Visitas por 
categoria 

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30/10 a 26.11.2021

Já no quesito categoria...os interessados em produtos de 
Beleza mostraram seu valor e as visitas dessa categoria 
aparecem em primeiríssimo lugar, principalmente no 
período antes do evento, deixando o segundo lugar 
para Farmácia e Saúde — lembrando que dentro de 
Farmácia, também são vendidos itens de Beleza e 
Dermocosméticos, então #fikdik para esse mercado, 
hein?

Outro destaque importante sobre essa categoria é que 
as visitas são mais fortes no período antes do evento, 
assim como em Casa e Construção e itens de Decoração. 

As bebidas estão com tudo na Black Friday, com 
uma variação de +18% de visitas durante o evento. 
Mas quem teve o maior destaque nesse quesito 
são itens Multicategoria, com índice positivo de 
+43% durante o evento.

Beleza

Farmácia e Saúde

Moda e acessórios

Outros

Casa e Construção

Decoração

Alimentos e 
Supermercado

Bebidas

Multicategoria

Moda Infantil

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

Antes do evento Durante o evento
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Visitas por 
região 

O consumidor do Sudeste estava mesmo disposto 
a dar aquela espiadinha básica e dominar o tráfego 
nas lojas durante o evento, como mostra o gráfico 
com a região representando 64% das visitas, número 
que cresceu 6 p.p comparado ao ano anterior. 
 
Mas quem se destacou em relação ao evento de 
2020 foi o Sul: o vice-campeão no número de visitas 
é o campeão em crescimento desde o ano passado, 
crescendo 26%. 

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-oeste

Norte

0% 20% 40% 60% 80%

2020 2021

*dados referentes à base da All in, apurados entre 13/11 a 26.11.2021
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Visitas por 
dispositivos 

Na nossa pesquisa de Social Commerce, vimos a im-
portância que os consumidores dão a alguns pré-re-
quisitos antes da compra e como o comércio pelas 
redes sociais dá uma ajudinha nisso, inclusive para 
levá-los diretamente ao site ou aplicativo da loja, o 
que para uns é uma facilidade com o uso do celular.

Essa transição de uso das redes sociais para os 
e-commerces parece ser bem importante, já que o 
Brasil é o 3º país que mais usa redes sociais no mun-
do e, como podemos ver no gráfico, Mobile é mais 
utilizado para visitas tanto antes quanto durante o 
evento.

Desktop
38.8%

Mobile
61.1%

*dados referentes à base da All in, apurados entre 13 a 26.11.2021

*dados referentes à base da All in, apurados entre 13 a 26.11.2021

Total de visitas

58%

42%

Antes do evento

61%

Durante do evento

39%

Visitas por dispositivos antes e 
durante o evento

Mobile Desktop

https://materiais.allin.com.br/pesquisa-social-commerce?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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Visitas dia a dia, 
por dispositivos 

Mas isso não quer dizer que o desktop não tenha 
seu valor, não é mesmo? Sabemos que para alguns 
consumidores é mais prático navegar por sites com 
uma tela maior e até ter um momento de lazer em 
um pausa do trabalho — sim, entre um e-mail e outro 
ou na pausa para o almoço rsrs. 

O resultado de 39% dos usuários que utilizam o 
desktop é bastante relevante e, quando olhamos 
os momentos de maior uso de computadores 
e notebooks nesse caso, os períodos mais 
representativos são as duas semanas que antecedem 
o evento, além da semana da Black Friday, claro. 

Já ao colocar a lupa no Mobile dia a dia,  vemos que 
é uma linha mais constante, o que pode ser pelo 
celular ser um dispositivo móvel, sempre à mão 
e fácil de ser impactado por anúncios enquanto 
estamos navegando.

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Mobile Desktop

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30.10 a 26.11.2021
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Visitas por 
dispositivo x 
categoria 

E quais são as categorias com mais visitas por 
dispositivos? A gente responde pra você!

Beleza, Moda infantil e Multicategoria são as TOP 3 
em visitas por mobile, enquanto Bebidas, Farmácia 
e Saúde e Alimentos e Supermercados são os 
preferidos no quesito desktop. 

*dados referentes à base da All in, apurados entre 13 a 26.11.2021

Beleza

Moda Infantil

Multicategoria

Decoração

Moda e acessórios

Casa e Construção

Alimentos e 

Farmácia e Saúde

Bebidas

Outros

0% 25% 50% 75% 100%

Mobile Desktop



Cadastros
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Cadastros 
dia a dia

Os leads da Black Friday são quentíssimos e uma 
oportunidade perfeita de conquistar uma base 
de contato bem duradoura e clientes fiéis, já que 
é um momento que os consumidores estão mais 
que dispostos a se cadastrar para receber ofertas, 
conteúdos de seu interesse e até alguns benefícios 
em troca.

A prova disso é que ao longo de todo o mês que 
antecedeu a Black Friday, registramos diversos picos 
de cadastros em momentos diferentes, provavelmente 
de consumidores atraídos por campanhas semanais, 
alguns destaques de ofertas e, como é de se esperar, 
a expectativa gerada pela Cyber Week. 

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30.10 e 26.11.2021

0.00%

2.50%

5.00%

7.50%

10.00%



p. 15

Cadastros 
por categoria

E no caso das categorias, Farmácia e Saúde superou 
Beleza e está em primeiro lugar na decisão dos 
consumidores ao se cadastrar, com 44%, o que é 
bastante positivo para essa categoria e já demonstra 
um interesse bem grande por parte dos clientes.

Aliás, o mercado de Beleza e Saúde, acompanhado 
por Moda e acessórios, se mantém no TOP 3. É 
importante que os segmentos fiquem de olho em 
como estão suas comunicações no momento, índices 
de opt-in e opt-out e expectativas de clientes com 
seus conteúdos.  

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30.10 e 26.11.2021

Farmácia e Saúde

Beleza

Moda e acessórios

Casa e Construção

Multicategoria

Bebidas

Alimentos e 
Supermercado

Moda Infantil

Decoração

Outros

0% 10% 20% 30% 40% 50%

https://blog.allin.com.br/o-que-e-opt-in/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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Cadastros 
por região

Olha lá o Sudeste representando novamente, com 
70% dos leads conquistados. Seu crescimento é 
constante, pois é recorrente desde 2020 em ambos 
os períodos, antes e durante o evento.
 
Mas o Sul também merece destaque aqui, viu? Afinal, 
a região teve uma variação positiva de 17%, sugerindo 
que o engajamento do público vem vindo forte por aí. 
Quem sabe esse podium não mude um dia ;)

*dados referentes à base da Social Miner, apurados entre os dias 30.10 e 26.11.2021, comparado com o período referente de 2020.

0% 20% 40% 60% 80%

2020 2021

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte



Vendas
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Vendas dia a dia

As vendas foram bem a partir da segunda semana do 
mês, mas começaram realmente a se destacar quanto 
mais perto chegava a nossa querida Black Friday. Aí 
está a importância dos cadastros, em comunicar a sua 
base quando as ofertas começam, criar campanhas 
de gamificação para engajar durante todo o mês e 
inclusive, fazer um mês de ofertas segmentadas de 
acordo com o interesse de sua persona.

E é claro que há um disparo nas vendas no dia do 
evento, porque é o momento esperado dos clientes 
desde a meia noite da quinta-feira, né?

Veja nosso Guia de Comunicação 
e estratégias para a BF! 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30.10 e 26.11.2021

https://materiais.allin.com.br/conteudo-guia-black-friday?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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Vendas por 
categoria 

E olha quem voltou ao primeiríssimo lugar nas vendas: 
Moda e acessórios!! Mas Beleza continua performando 
muito bem como vice, e Alimentos e Supermercado 
aparece como novidade nesse TOP 3 — diante do 
cenário de pandemia e todo esse movimento de 
preços, é um ótimo momento para aproveitar e fazer as 
compras dos presentes de Natal e também da ceia, né? 

Moda e acessórios

Beleza

Alimentos e 
Supermercado

Farmácia e Saúde

Decoração

Bebidas

Multicategoria

Casa e Construção

Moda Infantil

Outros

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

*dados referentes à base da All in, apurados entre 13 e 26.11.2021
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Vendas por 
região 

Já era de se prever que Sudeste estaria à frente 
como região com mais vendas, depois dos gráficos 
de visitas e cadastros, sendo também a segunda que 
mais cresceu em 2021. 

Já o Sul teve um crescimento de 22% em relação ao 
ano passado, o que é bastante promissor para a região 
em quantidade de vendas.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

2020 2021

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

*dados referentes à base da All in, apurados entre 30.10 e 26.11.2021 e comparados ao período equivalente de 2020.

Variação 7%

Variação 22%

Variação -50%

Variação -31%

Variação -14%



E vamos falar daqueles clientes que voltam a comprar na mesma loja?! A taxa 
de recompra é de 4.38% em relação ao ano anterior, o que nos mostra a 
importância de se comunicar com seu público a ponto de manter uma base ativa 
e sempre buscar fidelizar o cliente.

Recompra 2020 x 2021

Confira nosso material sobre 
performance e fidelização

p. 21

https://conteudo.socialminer.com/e-book-performance-e-fidelizacao?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Social Media



As redes sociais já passaram há um tempo de locais virtuais de socialização para 
uma porta aberta ao comércio, como já falamos anteriormente em nossa pesquisa 
de Social Commerce. As marcas têm cada vez mais acompanhado essa questão do 
mercado e investido seu dinheiro em propagandas nas redes sociais, as famosas 
#publis e os anúncios patrocinados, que funcionam muito bem! A gente te conta 
mais sobre o assunto com os nossos dados. 

p. 23

https://materiais.allin.com.br/pesquisa-social-commerce?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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Orgânico x 
Patrocinado

O uso das redes sociais para impulsionar as vendas 
durante a Black Friday, em 2021, teve um aumento 
de 375.28%, se compararmos os mesmos períodos 
do ano de 2020. Colocando a lupa apenas no dia da 
Black Friday, esse aumento foi de 237.36% em 2021, 
comparado ao mesmo dia de BF em 2020. Isso mostra 
a necessidade das marcas estarem presentes nesse 
meio para se comunicar com as pessoas, atrair novos 
clientes e até fidelizar os que já estão em sua base, 
afinal, os consumidores adoram consultar preços e 
avaliações por lá.

Patrocinado

Orgânico

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Antes do evento Durante o evento

Patrocinado

Orgânico

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Antes do evento Durante o evento

Volume de 
publicações 
nas redes 
sociais 2020

Volume de 
publicações 
nas redes 
sociais 2021

*dados referentes à base da Bornlogic, apurados entre 30.10 e 26.11.2021, comparados ao período 
equivalente de 2020. 

↑375.28% em 2021

2020x2021

Variação da BF:
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Inve$timento 
em social

Essa categoria continua crescente! O investimento 
em anúncios patrocinados nas redes sociais, durante 
o período da Black Friday de 2021, cresceu 162.06% 
se comparado ao ano passado. Este dado destaca a 
importância dessa data para o mercado de varejo, 
além de evidenciar o quanto as marcas se importam 
cada vez mais com atingir o público-alvo correto e 
ampliar o alcance da sua comunicação pelas redes 
sociais. 

É evidente que as marcas desejam não só estar nesse 
espaço, mas trazer mais clientes para o meio digital, 
com foco muito além de apenas curtidas e alguns 
cliques, estamos todos de olho no engajamento!

Ano 2020

Ano 2021

0.00% 20.00% 40.00%

Antes do evento Durante o evento

↑162.06% em 2021

2020x2021

Total da BF:

*dados referentes à base da Bornlogic, apurados entre 30.10 e 26.11.2021, comparados ao período 
equivalente de 2020. 
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Quer saber quais nichos mais investiram em anúncios pagos 
geolocalizados nas redes sociais, durante a Black Friday de 
2020 e 2021? Então vamos ao ranking, afinal a gente gosta 
de fazer uma comparaçãozinha, né? 

→ O mercado que mais investe em anúncios durante a Black 
Friday é o mercado de varejo de eletromóveis. Em 2021, as 
empresas deste mercado investiram - juntas - 136.8% a mais 
em anúncios nas redes sociais do que em 2020. 

→ Em 2º lugar, aparecem empresas que prestam serviços 
de educação. No entanto, em 2021 houve queda de 11,18% 
no montante investido em comparação à 2020 - ainda assim, 
este mercado manteve a sua colocação no ranking. 

→ O varejo supermercadista aparece em 3º lugar nos dois 
rankings, sendo que os investimentos dessas empresas em 
anúncios somaram 37.22% a mais do que no ano passado. 

→ Em 2021, o varejo de moda inaugura sua posição entre os 
mercados que mais investem em anúncios pagos durante a 
Black Friday. 

1º Varejo
Eletromóveis

3º Varejo
Supermercadista

4º Varejo 
de Moda

71.36%

9.03%

6.22%

2º Educação
13.39%

20212020
1º Varejo
Eletromóveis

3º Varejo
Supermercadista

62.31%

9%

2º Educação

4º Franquias

20.62%

8.07%

*dados referentes à base da Bornlogic, apurados entre 30.10 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020. 

Localização é 
TU-DO
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Inve$timento em 
social x região

2020 2021
São Paulo1º São Paulo1º

Minas Gerais3º Minas Gerais3º

Rio Grande 
do Sul2º Rio Grande 

do Sul2º

Paraná4º Rio de Janeiro4º
Rio de Janeiro5º Paraná5º
Bahia6º

Bahia

6º
Santa Catarina7º

Santa Catarina

7º
Goiás8º Goiás8º

↑

↑
↓

↓

*dados referentes à base da Bornlogic, apurados entre 30.10 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020. 

Chegou o momento de falar sobre as regiões que 
estão mais focadas em investir, literalmente, em redes 
sociais para alavancar sua marca. 

Os 3 Estados que mais investem em anúncios pagos 
nas redes sociais no período de Black Friday são os 
de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
levando em consideração os investimentos feitos em 
2020 e 2021. Já o Rio de Janeiro, em 2021, subiu para 
o 4o lugar no ranking, ultrapassando o Paraná, que o 
ocupava em 2020. Santa Catarina, em 2021, passou 
a ocupar o 6o lugar no ranking, ficando à frente de 
Bahia, que ocupava o 6o lugar em 2020.

São Paulo, o Estado que mais investe em 
anúncios no período da Black Friday, em 2021 

investiu 234.45% a mais do que em 2020.  
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Formatos de 
conteúdo

Simbora falar dos formatos de conteúdos mais utilizados 
tanto em publicações pagas como orgânicas?! 

O uso da imagem estática não tem sido um formato 
muito vantajoso para chamar atenção do público, afinal, 
a queda do uso da imagem estática em comparação ao 
aumento do uso de vídeos deixa isso bastante evidente. 
Em 2021, a maioria das empresas preferiu patrocinar 
as postagens que continham vídeos, diferente do ano 
anterior. 

Lembrando que, depois do famoso TikTok, os formatos 
de vídeo curtos tem feito muito sucesso entre os 
usuários e é claro que as marcas ficaram de olho nisso ;)

Antes

Durante

No dia

85,35%

69,80%

31.88%

58,80%

48,67%

53,02%

Imagem EstáticaDistribuição

Orgânica

Orgânica

Orgânica

Patrocinada

Patrocinada

Patrocinada

14,65%

30,20%

68,12%

41,20%

51,33%

46,98%

2020 Vídeo

Antes

Durante

No dia

71,15%

62,63%

62,63%

46,65%

46,28%

54,40%

Imagem EstáticaDistribuição

Orgânica

Orgânica

Orgânica

Patrocinada

Patrocinada

Patrocinada

28,85%

32,12%

37,37%

53,35%

53,72%

45,60%

2021 Vídeo

*dados referentes à base da Bornlogic, apurados entre 30.10 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020. 



Tanto no ano de 2020 quanto em 2021, o maior volume de engajamento registrado 
foi na quinta-feira que antecedeu à Black Friday. Em 2021, a taxa teve um aumento 
de 267% em comparação à 2020. Nós dissemos que as marcas estavam de olho 
no engajamento lá em cima, né? É o orgulho da comunidade social media, gente! 

*dados referentes à base da Bornlogic, apurados entre 30.10 e 26.11.2021, comparados ao período 
equivalente de 2020. 

Taxa de engajamento

p. 29



Frete



Que os clientes gostam de um frete grátis, isso a gente já sabe e a nossa pesquisa 
de intenção de compra na BF também apontou. Mas agora teremos ainda mais 
certeza de como o frete interferiu no evento e como adaptar estratégias para as 
próximas sazonalidades.

No caso do frete médio, ele sofreu uma redução de 12%, enquanto a participação 
do frete grátis nos pedidos teve um aumento de 0,6 p.p. Olhando esses dados 
juntos, podemos sentir que o comércio tem olhado um pouco mais para esse ponto 
sensível em relação ao ano passado, pois é com certeza um fato que, dependendo 
do valor, faz o cliente desistir da compra.

Frete

p. 31



Faturamento



Sabe quando os consumidores estavam mais antenados, sendo 
mais impactados pelas ofertas e dispostos a comprar? Te 
contamos agora: o pico de vendas ocorreu entre 10h e 14h da 
sexta-feira, dia 26, o que é um ótimo parâmetro para começar 
a estudar e comparar o comportamento do seu consumidor e 
claro, se arriscar nas comunicações personalizadas.

Inclusive, se considerarmos somente a sexta-feira do evento, 
o faturamento foi de R$ 4,04 bilhões, sendo 4,5% superior ao 
valor alcançado em 2020. Agora, se pensarmos que muitas lojas 
adiantaram suas ofertas para quinta, quando somadas à sexta, o 
faturamento chega a mais de R$5,41 bilhões — 5,8% maior que 
no ano anterior.

Faturamento 

*dados referentes à base da Neotrust (powered by Elo) apurados entre 25 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020. p. 33



O ano de 2019 foi o último que passamos sem a crise da 
pandemia, que tem sido um momento crítico para o comércio, 
de bastante altos e baixos. Mas é bom sabermos que o esforço 
de muitas lojas para se recuperar ou se colocar ainda mais forte 
no mercado tem gerado bons resultados. 

É o que podemos ver no comparativo em relação ao faturamento, 
que teve uma variação de 33,5% quando colocamos a lupa na 
sexta-feira e de quase 39% quando somamos com a quinta. 

No caso do ticket médio, o mesmo se aplica e a variação é 
bastante positiva, principalmente na própria Black Friday, com 
15,6% em relação ao faturamento no dia do evento e de quase 
12% de quinta a sexta-feira.

E se voltarmos um pouco mais...

*dados referentes à base da Neotrust (powered by Elo) apurados entre 25 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020. p. 34
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E quais foram 
as categorias 
preferidas?

A queridinha de todos, as blusinhas 😂! Mais uma vez 
vemos Moda e Acessórios à frente, mas isso quando 
colocamos a lupa por número de pedidos. Ao que tudo 
indica, o consumidor aproveita a época para renovar o 
guarda-roupa e fazer bom proveito das ofertas de itens 
dessa categoria. Em seguida temos Beleza e Perfumaria 
e em terceiro lugar, Telefonia.

Já quando vamos ao valor, por dados de faturamento, 
Telefonia fica em primeiríssimo lugar, acompanhada 
de Eletrodomésticos e Eletrônicos nesse podium, que 
são categorias de valores mais altos, exigindo certo 
investimento, o que torna a Black Friday o período ideal 
para esse tipo de compra, não é mesmo? 

TOP 5 categorias mais compradas

Por nº de pedidos Por faturamento

Moda e 
Acessórios Telefonia

Telefonia Eletrônicos

Beleza e 
Perfumaria

Eletrodomésticos

Eletroportáteis Informática

Eletrodomésticos Móveis

*dados referentes à base da Neotrust (powered by Elo) apurados entre 25 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020.



Pedidos por região

2%

16%

61%

14%

6%

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-oeste

*dados referentes à base da Neotrust (powered by Elo) apurados entre 25 e 26.11.2021, 
comparados ao período equivalente de 2020.

p. 36



Em relação ao ticket médio, a variação também se comportou 
de forma positiva quando comparada ao ano de 2020, com um 
aumento de 7% na sexta-feira e 6,4% juntando com a pré-Black 
Friday de quinta-feira. 

Ticket Médio 

Qui

R$ 574,47 6%6%

Var x 2020

Ticket Médio

Var x 2019

Sex

R$ 774,32 15,6%7%

Var x 2020

Ticket Médio

Var x 2019

Qui+Sex

R$ 711,38 11,8%6,4%

Var x 2020

Ticket Médio

Var x 2019

*dados referentes à base da Neotrust (powered by Elo) apurados entre 25 e 26.11.2021, comparados ao período equivalente de 2020. p. 37
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Formas de 
pagamento 

Além de comunicações de ofertas que são muito comuns em datas sazonais, é 
importante reforçar que sua loja possui um padrão de segurança para compras, 
trocas e devoluções e dados do cliente. Como vimos na pesquisa de Social 
Commerce, muitos clientes consultam as redes sociais para procurar opiniões 
de produtos, confiabilidade de loja e questões de logística. Repense como está a 
avaliação da sua loja perante os clientes tanto nas redes, como no Reclame Aqui, 
Avaliações do Google e do seu próprio site.  

Dica

Nossa pesquisa sobre a Jornada do Consumidor na 
BF também mostrou que o cartão de crédito seria 
preferência como meio de pagamento dos clientes e, 
de fato, notamos que ele foi tão bem utilizado, que até 
apresentou crescimento neste período.

O pagamento através de PIX foi mais tímido nessa Black 
Friday quando comparado aos principais meios de 
pagamento mencionados no gráfico. Parte disso pode 
ocorrer porque os pagamentos instantâneos via PIX 
podem demorar em casos de estorno de compras que 
deram errado ou até porque os clientes não confiam 
muito na segurança do método em algumas lojas.

Como principais motivos do uso do cartão de 
crédito, vemos os benefícios dos descontos 
atrelados ao pagamento “à vista”, cashbacks, frete 
grátis, programas de pontos e milhas.

Cartão de crédito

Boleto bancário

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Antes do Evento Durante Evento

Débito em conta, PIX, cartão de débito 
e carteira digital representam menos 
de 0,5%.

*dados referentes à base da Vindi, 
apurados entre os dias 30/10 a 
12/11/2021 e 13/11 a 26/11/2021

Método de 
pagamentos 
antes x durante 
evento

Débito em conta, Cartão de débito e 
carteira digital representam menos 
de 0,5%.

*dados referentes à base da Vindi, 
apurados entre os dias 13/11 a 
26/11/2021 comparados entre os dias 
14/11 a 27/11/2020

Durante 
o evento 
2021x2020

Cartão de crédito

Boleto bancário

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Durante o evento 2021 Durante o evento 2020

https://materiais.allin.com.br/pesquisa-social-commerce?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
https://materiais.allin.com.br/pesquisa-social-commerce?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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Bandeiras

A Visa e a Mastercard têm a maior representatividade 
no meio financeiro, tanto por serem conhecidas, como 
de certa forma, serem tradicionais para quem busca um 
cartão de crédito, como também oferecem programas 
de benefícios exclusivos, fazendo com que mais clientes 
se sintam atraídos para utilizar.

Mastercard

Visa

Elo

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Antes do evento Durante o evento

Mastercard

Visa

Elo

Hipercard

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Durante o evento 2021 Durante o evento 2020

Hipercard, American Express e Diners 
Club representam menos de 1%
*dados referentes à base da Vindi, 
apurados entre os dias 30/10 a 12/11/2021
 e 13/11 a 26/11/2021

Antes do evento 
x Durante o 
evento

American Express e Diners Club 
representam menos de 1%
Hipercard teve representatividade 
reduzida de 2020 para 2021
*dados referentes à base da Vindi, 
apurados entre os dias 13/11 a 26/11/2021 
comparados entre os dias 14/11 a 
27/11/2020

Durante 
o evento 
2021x2020
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Dados de 
Atendimento

É muito comum recebermos mensagens de lojas por 
Whats depois da compra, com a confirmação do pedido, 
acompanhamento de envio, números dos canais de 
atendimento e muito mais. Além disso, é também 
um canal de atendimento para reclamações, trocas e 
possíveis problemas — e parece que os consumidores 
adoram.

Em relação ao período de uso,  tanto e-mail quando 
WhatsApp são mais utilizados antes do evento, mas 
com uma diferença bem pouca quando comparamos 
ao período durante o evento.

E-mail

WhatsApp

Chats Web

Messenger

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Antes do evento Durante evento

*dados referentes à base da Octadesk, apurados entre os dias 30/10 e 26/11/2021, comparados com o período equivalente em 2020.
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Dados de 
Atendimento

Já faz um tempo que o atendimento preferido dos 
consumidores tem sido através das redes sociais — 
corrigindo — o WhatsApp, afinal o Messenger parece 
estar caindo em desuso, com baixa representatividade 
no atendimento ao consumidor durante a BF de 2021. 

Agora um canal que se recuperou um pouquinho e 
voltou a ser utilizado é o e-mail, com praticamente 5 p.p 
a mais esse ano, o que ocorreu diferente para os chats 
dos próprios sites, que reduziu bastante o uso esse ano.

E-mail

WhatsApp

Chats Web

Messenger

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Ano 2020 ano 2021

*dados referentes à base da Octadesk, apurados entre os dias 30/10 e 26/11/2021, comparados com o período equivalente em 2020.
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Delivery

E os clientes estavam mais dispostos a aproveitar as 
ofertas de Black Friday com comidas e bebidas também! 
Comparando com 2020, houve um aumento de 4.6% 
nos pedidos, sendo Pizzaria a categoria preferida dos 
consumidores, seguida por comida japonesa e em 
terceiro lugar, lanches como Hamburguer e Hot Dog.

Para se ter uma ideia de como a representatividade 
da Black Friday também atinge esse tipo de comércio, 
quando comparamos a sexta-feira do evento em relação 
às 4 outras sextas-feiras antes, o aumento no evento 
é de mais de 13%. Isso mostra que os consumidores 
não só esperam por ofertas nesse dia, como também 
aceitam comemorá-las com um lanchinho, né?

Variação em relação a 
2020: + 4.6% 

Aumento de pedidos na Black Friday

+ 13.3% em relação à média 
das 4 sextas-feiras anteriores

Representatividade da sexta-feira do evento

Representatividade no número de pedidos cada segmento (26.11.2021)

Pizzaria

Bares Salgados

Prato Feito / 
Almoço

Japonês
27.16%

3.29% 1.92%

7.66%

21.85%

Outros
12.65%

Sorveteria / 
Açaí
1.17%

Saudável / Saladas
1.89%

Doceria
3.58%

Hamburgueria 
/ Hot Dog
18.84%

Dados referentes a base do Delivery Direto, apurados entre os dias 30.10 e  26.11.2021, estabelecendo um comparativo com o período equivalente de 2020. 



Idealizadores

Conheça a gente!

Compondo o Grupo Locaweb, a All in é uma 
empresa de tecnologia que une inteligência 
artificial, automação e humanização para 
oferecer uma suíte de soluções que ajuda 
marcas a transformar dados em experiências 
de consumo personalizadas e omnichannel, 
otimizando investimentos, aumentando as vendas 
e trabalhando a retenção.

https://materiais.allin.com.br/plataformas-all-in-social-miner?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Parceiros

Conheça a Bornlogic

Percebendo o potencial inexplorado de 
conteúdos originais, criativos e verdadeiros 
criados por vendedores, promotores e 
representantes locais, desenvolvemos 
produtos para impulsionar o futuro de como as 
marcas escalam experiências personalizadas.

Gerencie com confiança todo o conteúdo 
criado pela sua força de vendas, garantindo a 
conformidade e as melhores práticas.

https://www.bornlogic.com/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Parceiros

Conheça o Delivery Direto

O Delivery direto é um sistema de delivery 
capaz de ajudar a melhorar as vendas de 
restaurantes, aumentando a margem de 
lucro e ganhando velocidade no recebimento 
de pedidos sem pagar comissões para 
marketplaces. O aplicativo foi desenvolvido 
para dar autonomia e identidade aos lojistas.

https://site.deliverydireto.com.br/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Parceiros

Conheça a Octadesk

A Octadesk é uma startup que ajuda 
pequenas e médias empresas a atenderem 
melhor e venderem mais, criando uma 
experiência única durante toda a jornada 
do cliente. Pelo sistema é possível conectar 
empresa e cliente de forma rápida e 
organizada, potencializando a captação, 
qualificação e distribuição de conversas 
entre o time. Conversas centralizadas. 
Empresas vendendo mais. Simples assim!

https://pt.octadesk.com/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Parceiros

Conheça o Neotrust

Dados amostrais e estimativas não são 
maissuficientes para guiar decisões em um 
mercado tão dinâmico e volátil. A Neotrust, 
através dos dados transacionais totais e reais 
de milhares de varejistas brasileiros, incluindo 
os mais importantes do setor traz clareza e 
confiança oferecendo relatórios, análises e 
dashboards exclusivos que respondem todas 
as perguntas do e-commerce e permitem 
decisões assertivas e resultados imediatos.

https://www.neotrust.com.br/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Parceiros

Conheça a Vindi

Juntos ajudando a impulsionar negócios 
recorrentes para que escalem de forma sustentável!

Simplificamos o mercado de pagamentos com 
uma plataforma online e automatizada, oferecendo 
soluções que ajudam as empresas a crescerem 
com maior eficiência operacional, de maneira 
sustentável, vendendo mais e sempre.

https://vindi.com.br/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Apoio

O Opinion Box desenvolve soluções digitais 
inovadoras para pesquisa de mercado e cus-
tomer experience. Ao combinar o knowhow 
do time de especialistas com as nossas pla-
taformas exclusivas, entendemos o com-
portamento e os desejos dos consumidores 
com agilidade e a um preço acessível. Assim, 
ajudamos empresas a tomar decisões mais 
inteligentes, baseadas em dados e não em 
achismos.

Conheça o Opinion Box

https://www.opinionbox.com/?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021


Apoio

Conheça a Lett

A Lett é especialista em Trade Marke-
ting Digital e inteligência de dados para 
e-commerce. Temos o objetivo conec-
tar marcas e consumidores para criar a 
jornada de compras perfeita. Para saber 
mais, entre em contato com nosso time. 

https://content.lett.digital/demo-insights?utm_source=content&utm_medium=relatorio&utm_campaign=relatorio_bf_2021
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