
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

Rua Barão de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza – CE. Tel: (085) 3452-4516. 
Página na Internet: http://www.mpce.mp.br/decon/

Pesquisa de Preço Black Friday 2018

I - Introdução 

O Programa Estadual de Proteçaã o e Defesa do Consumidor – DECON, integrante da estrutura do Ministeé rio Pué blico do Estado do Cearaé ,  com o
propoé sito de orientar e auxiliar os consumidores que tencionam adquirir produtos no evento comercial denominado “Black Friday”, que neste ano de 2018
aconteceraé  em 23 de novembro, realizou levantamento de preços no períéodo compreendido entre 29 de outubro e 05 de novembro. Este levantamento poderaé
ser  utilizado como  refereê ncia  para  os  preços  anunciados  na  “Black  Friday”,  visando confirmar a  efetiva  aplicaçaã o  de  descontos  nos  preços  dos  aludidos
produtos.  

II – Metodologia 

Para alcançar o objetivo proposto, foram consultados os preços dos produtos apontados como os mais desejados para aquisiçaã o na “Black Friday”,
no períéodo acima mencionado. Foram consultados os principais sites de comeé rcio eletroê nicos atuantes no mercado nacional.  

Em cada site, foram consultados os preços de 02 modelos diferentes das seguintes categorias: ar-condicionado, cafeteira, caixa de som portaé til,
fogaã o,  geladeira, impressora multifuncional, lavadora de roupas, micro-ondas,  smart TV e smartphone. A eleiçaã o dos modelos observou a classificaçaã o dos
itens conforme os dados de intençaã o de compra. 

III – Apresentação dos Resultados



A -  Variações dos Preços dos Produtos

Ranking das 10 Maiores Variações de Preços

Obs.: Os produtos que apresentaram variação de preços significativa nos dois itens pesquisados foram: cafeteiras, micro-ondas e impressoras multifincionais. 



Ranking das 10 Menores Variações de Preços

Obs.: Os produtos que apresentaram variação de preços pouco significativa nos dois itens pesquisados foram: fogões, aparelho de ar-condicionado e caixas de som
portáteis. 

B – Oferta de Produtos por Pontos de Venda 

Os produtos com menor oferta entre os itens pesquisados foram: Refrigerador Consul Cycle Defrost CRD36GB Duplex com Super Freezer e Fogaã o Esmaltec
4 Bocas Veneza Super com Acendimento Automaé tico Inox, naão disponíéveis em 04 (quatro) dos 07(sete) sites pesquisados.  Jaé  os itens abaixo relacionados estavam
disponíéveis em todos os sites  pesquisados: 

Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer Midea 9.000 BTUs Frio 220V 

Cafeteira Bella Arome Térmica – C-17 20 xícaras 220V

Cafeteira Expresso Três MIMO 950ml - Vermelho



Fogão Consul 4 Bocas CFO4TAR com Timer - Inox

Forno de micro-ondas Philco PME22 com Porta Espelhada e Timer - 20L

Geladeira / Refrigerador Brastemp Frost Free BRM44 375 Litros - Branca

Micro-ondas Brastemp BMG45 32 Litros Espelhado com Grill

Multifuncional Jato de Tinta Color Hp J9V88A#Ak4 Deskjet Ink Advantage 3776 

Smart TV LED 32" LG 32LJ600B HD com Conversor Digital Wi-Fi  

Smartphone Motorola Moto G6 32Gb

Smartphone Samsung Galaxy J5 32Gb

C – Comentários aos dados obtidos 

Foi observado que o item “Caixa de som sem fio Sony SRS-XB10, Extra Bass, Bluetooth,  NFC, Resistente a AÁ gua, Speaker ADD -Preto” apresentou uma
variaçaão de preços quase nula, ou seja, haé  uma tendeência aà  uniformidade do preço praticado para o produto. Por outro lado, o item “Smartphone Samsung Galaxy J5
32Gb” foi o que apresentou menor uniformidade de  preço entre os fornecedores consultados. Tambeém foi possíével observar que, dentre os sites visitados, haé  uma
concentraçaão dos menores preços em um dos sites e uma certa tendeência de repetiçaão de preços entre alguns fornecedores. 

Por  fim,  cabe  reafirmar  que  este  levantamento  naão  tem  caraé ter  definitivo  para  o  evento  “Black  Friday”,  devendo  servir  como  refereência  caso  os
consumidores possuam interesse na aquisiçaão de um ou mais itens consultados. 


