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Objetivos do estudo:

• Mapear a intenção de compras do consumidor divinopolitano para o Black Friday de 2022;

• Identificar as características dos produtos mais comprados, como: tipo, quantidade, ticket 

médio e formas de pagamento;

• Mapear os hábitos de compras dos consumidores divinopolitanos em relação a Black Friday.



Metodologia:

Público-alvo: Consumidores de Divinópolis, homens e mulheres, 

com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes sociais e que 

pretendem comprar na Black Friday.

Método de coleta: pesquisa realizada via web.

Tamanho amostral da pesquisa: 108 consumidores.

Data de coleta dos dados: 25/10 a 21/11



Perfil da amostra:

• 52% são homens e 48% são mulheres;

• 52% estão na faixa etária de 18 a 24 anos, 34% de 25 a 44 anos.

• 59% ganham até  dois salários mínimos mês.



Intenção de compras Black Friday 2022

• 66% planejam comprar na Black Friday em 2022. Entre esses, 74% consideram que é um

momento oportuno para comprar o que precisa com preços mais baixos.

5,7%



Planos e expectativas para o Black Friday 2022

• 41% não decidiram ainda a quantidade de produtos que vão comprar este ano em relação ao ano

passado; 24% pretendem comprar mais produtos e 12% querem comprar a mesma quantidade.

• 34% pretendem gastar menos este ano do que gastaram na Black Friday passada, sendo os motivos

mais citados: não querer fazer dívidas (32%), necessidade de economizar (29%), orçamento

apertado/situação financeira difícil (29%) e falta de necessidade momentânea (13%).

• 22% querem gastar mais, sendo as justificativas mais frequentes: número maior de produtos para

comprar (33%), recebimento do 13º salário (17%) e produtos com bons preços em função das

promoções (12%).



Planos e expectativas para o Black Friday 2022

• 45% pretendem comprar de 1 a 2 produtos.

• 30% pretendem gastar até R$500.



Planos e expectativas para o Black Friday 2022

• Os produtos mais desejados nesta Black Friday são: roupas (37%), Acessórios (27%), calçados (25%),

eletrodomésticos (25%), eletrônicos (23%), computador/notebook (15%), artigos para casa (15%),

celular/smartphone (13%), acessórios de informática (13%) e artigos esportivos (10%).

• As principais formas de pagamento serão o cartão de crédito parcelado (45%), PIX (37%), crédito à vista

(22%) e cartão de débito (17%).

• 36% das compras devem ser parceladas em até 3 vezes, 24% de 4 a 6 vezes e 24% não decidiram ainda.

• 85% pretendem fazer as compras em sites e aplicativos de varejistas nacionais. 20% varejistas

internacionais. Já 32% pretendem comprar em lojas físicas, especialmente em lojas de rua (24%) e

shopping (8%).



Planos e expectativas para o Black Friday 2022

• Os principais fatores de escolha das lojas são: lojas que já comprou e ficou satisfeito (80%), melhor

preço após pesquisa (40%), frete grátis (37%) e lojas de marcas conhecidas (20%).

• A maioria pretende comprar na semana do evento (43,6%).



Atitudes para boas compras na Black Friday 2022

• A maioria, 85% pretendem fazer pesquisas de preços para confirmar se os produtos realmente estão na

promoção, com preços mais baixos que o normal.

• 61% evitou algum tipo de compra antecipada para poder realizá-la na Black Friday.

• 73% afirmam que não gastam mais do que podem com as compras da Black Friday.

• 97% admitem que não deixarão de pagar contas para comprar na Black Friday.
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