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Prepare-se para o que a Black Friday 
tem de melhor. Aqui vão algumas dicas 

para você comprar com segurança e 
aproveitar bem as ofertas. A partir de 

meia-noite, já estará valendo!

VAI 
COMEÇAR 

EM...
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Black Fr
iday

FÉ!
A 

Black Friday acon-
tece no Brasil des-
de 2010 e já virou 
tradição. Tem até 
gente que se acos-

tumou a definir, todo ano, 
com meses de antecedên-
cia, a sua listinha de com-
pras para o período. Quem 
age assim está mais do que 
certo: o melhor é planejar. 
Pensando nisso, e com ba-
se no histórico de descon-
tos das edições anteriores, 
eis um balanço das catego-
rias que geralmente apre-
sentam os preços mais 
vantajosos para o consu-
midor. Em 2018, não deve-
rá ser diferente. Portanto, 
vale a pena segurar a an-
siedade e deixar para ad-
quirir os itens elencados 
nesta página só na sema-
na das promoções. Então, 
em 3, 2, 1... Meia-noite de 
hoje e já está valendo!

 METRO

Brasileiro adora uma selfie, um 
“zap zap”, assistir vídeos e ouvir 
música em streaming. O país já 
conta com mais de 235 milhões 
de linhas móveis cadastradas, 
entre elas 118 milhões com 
internet móvel, segundo a 
Anatel. Essa é a hora de garantir 
um smartphone mais avançado, 
com câmera de melhor resolução, 
bateria mais duradoura e preço 
que cabe no bolso.

Como se tratam de produtos com valor 
médio mais alto, qualquer desconto de 
5% já representa uma boa economia. Um 
eletrodoméstico de boa marca é sempre 
um ótimo investimento, e também 
dos mais necessários. Não à toa, estão 
entre os ítens altamente procurados. As 
lojas sabem disso e apostam forte nos 
descontos durante a Black Friday.

Seja para trabalhar, jogar online ou apenas 
navegar na internet, os computadores se 

tornaram essenciais na vida de qualquer um que 
não seja um ermitão. Todo ano surgem modelos 

cada vez mais avançados, então é comum querer 
trocar de computador a cada três ou quatro 

anos. Ou, dar “aquele up” no que você já tem, 
colocando mais memória ou trocando alguma 
peça. Como no caso dos eletrodomésticos, os 

descontos prometem ser bons nessa linha.

Com a proximidade 
do período de férias 
e festas, as agências 

e companhias aéreas 
lançam promoções 

ótimas na Black 
Friday. Dá para 

economizar uma 
boa grana se você 

deixar para adquirir 
os seus pacotes neste 

momento. Pesquise 
direitinho para 

garantir o melhor 
esquema.

Televisores de tubo viraram artigo 
de museu. Ter uma smart TV em 
casa se tornou indispensável, mas 
o preço ainda é salgado. Durante o 
evento, porém, aparecem descontos 
expressivos, mesmo para quem já 
tem a sua, mas está a fim de comprar 
uma de tela maior ou mais moderna. 

VAI 
NA

Computadores

Viagens 
e turismo

Smart TVs

Eletrodomésticos

Smartphones
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A 
internet é o paraíso 
das compras, mas, se 
não tomar cuidado, 
pode virar um pesa-
delo. É preciso ficar 

esperto com sites falsos e lo-
jas com má ou zero reputa-
ção. Não há nada mais cha-
to do que quando você paga 
e não recebe, ou, nota só de-
pois que vai ter complicações 
na troca de um envio errado 
ou produto com defeito. Se 
ligue, então, nas dicas.

 METRO

É muito importante verificar bem o site antes 
de fazer qualquer tipo de compra para não 

ter seus dados bancários ou de cartão de 
crédito roubados. Ao acessar as páginas 

promocionais, em primeiro lugar, veja 
bem se têm endereço físico, telefone, 

e se é uma empresa conhecida.

Salvar as imagens 
das etapas da compra 
no site pode ajudar a 
comprová-la. Guarde 

também os e-mails 
de confirmação e 

de prazo de entrega 
enviados pelo site. 
Em caso de erro, o 

indicado é tentar 
primeiro negociar 

amigavelmente 
com a loja. Se não 

resolver, aí sim, 
procure o Procon 
da sua cidade ou 

denuncie o site na 
Secretaria Nacional 

do Consumidor 
(Senacon).

Ainda que muitas das boas ofertas sejam dos sites 
internacionais, em alguns casos vale dar preferência aos 
e-commerces nacionais por conta da facilidade para 
trocar o produto ou até mesmo reclamar em caso 
de problemas com a entrega. Compre em sites 
“.com.br”, porque geralmente estão sediados 
no Brasil. Como o “.com” é internacional, 
pode ser mais difícil localizar o endereço da 
empresa.

Proteja-se para não cair em 
roubadas na Black Friday

Compre de sites brasileiros

Documente 
a compra

Todo cuidado é pouco

Pode parecer 
estranho, mas, 
para compras on-
line, o meio de 
pagamento mais 
indicado é mesmo 
o cartão de crédito. 
Só assim você 
poderá solicitar ao 
banco o estorno da 
transação, em caso 
de complicações. O 
boleto bancário não 
oferece garantias de 
receber o dinheiro 
de volta. Desconfie, 
portanto, de sites 
que só aceitam 
pagamentos por 
boleto bancário.

Compre 
no cartão

Toda loja licenciada 
tem um número 

de CNPJ. Verifique se a 
numeração está ativa junto à 

Receita Federal e há quanto 
tempo esse CNPJ existe.

Fuja das 
lojas fantasma

Para checar 
a reputação 
das empresas:

O Procon disponibiliza uma 
lista de lojas a serem evitadas:

Sites dedicados a 
denúncias e reclamações:

sistemas.procon.sp.gov.br/
evitesite/list/evitesites.php

reclameaqui.com.br

portaldaqueixa.com
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QUEM É 
VOCÊ NA 
BLACK 
FRIDAY?

A 
Black Friday é um 
negócio contagian-
te, mesmo quem 
finge que não liga, 
sempre acaba dan-

do uma zapeada pelas lo-
jas para conferir se tem pe-
chincha rolando. E é aí que 
está: se por um lado aca-
ba sendo difícil passar ba-
tido pela data, de outro, o 
processo de compra reve-
la os mais variados perfis 
consumidores. Tem o in-
fluenciador, que até pare-
ce um relações públicas da 
promoção, postando tudo 
o que encontra de bacana 
nas redes sociais, os mais 
desconfiados, que fazem 
pesquisas até o último mi-
nuto para se certificar de 
que as oportunidades são 
realmente boas, o detetive, 
o ansioso, e assim por dian-
te... Reunimos aqui alguns 
dos comportamentos mais 
comuns. Em qual deles vo-
cê se enquadra?   METRO

Esse é aquele tipo de cliente 
que se deixa levar pela 

emoção. Não consegue conter o 
entusiasmo diante das ofertas 

de última hora. A palavra 
mágica para eles é “desconto”.

É a pessoa que gosta 
de navegar, comparar e 

investigar pela rede ou de 
loja em loja, observando 

cuidadosamente cada 
produto. Geralmente, visita 
uma porção de sites e checa 

sem cansar as avaliações 
em tudo quanto é fórum 

antes de decidir pela 
compra. O detetive não tem 

a mínima pressa, espera 
sempre até encontrar o 
melhor custo-benefício.

Analisa todo o processo 
de compra com 

uma lupa e reclama 
quando o serviço não 
é apropriado. Se não 
curte o atendimento 

ou a qualidade do 
produto adquirido, pode 
esperar que ele vai fazer 

questão de comentar 
negativamente nos 

fóruns, SACs e redes 
sociais. Tudo para esse 

camarada é caro, até que 
se prove o contrário.

Quer rapidez no 
atendimento, e 
não faz questão 

de bater papo 
com o vendedor. 

Às vezes se dá 
mal, por não 

ter a paciência 
de analisar 

detalhadamente 
o produto que 
está levando. 

Dos tipos de 
consumidores mais 

seletivos, é capaz 
de comprar apenas 
um artigo ao longo 

do mês inteiro de 
Black Friday. Não lhe 

preocupa estar por 
fora das tendências de 
consumo. Ele não liga 

para a nova versão 
do smartphone, só 

quer mesmo saber de 
arrematar coisas de 

extrema necessidade 
ao menor preço.

Diferentemente dos 
conservadores, os 

influenciadores estão à frente 
do tempo. Conhecem as 

lojas tradicionais e também 
as hypadas do momento. 

Como bons divulgadores e 
descobridores de coisas novas 
e legais, servem de referência 

para outros consumidores.

Diga-me 
como compras e 

lhe direi quem és
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SEM QUERER, 
QUERENDO

R
oupas, calçados e acessó-
rios. Estes são os itens que 
o brasileiro mais compra 
por impulso, segundo pes-
quisa deste ano realizada 

nas capitais pelo SPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito). O levanta-
mento ouviu 910 consumidores, 
de todas as classes sociais e aci-
ma de 18 anos. Os dados recolhi-
dos mostram que seis em cada 
dez pessoas acabam não resis-
tindo e usando o crédito quan-
do encontra algo de que gos-
ta por acaso, sem estar na lista 
de necessidades. A facilidade de 
parcelar é o maior estímulo na 
tomada de decisão.   METRO

Fazer compras com 
a mente aberta não 
é um mau negócio. 
Muitas vezes você só 
está andando na rua 
ou sai para comprar 
algo de que precisa e 
vê um objeto de desejo 
em uma mega oferta. 
Sim, essa é uma boa 
oportunidade! 

Mas fique atento, 
pois comprar por 
impulso é uma 
aquisição sem 
consciência. Mesmo 
que um determinado 
produto lhe interesse, 
é sempre bom pedir 
um tempo para pensar 
a respeito. Se, depois 
desse tempo, você 
ainda achar que vale 
a pena, aí sim. Mas 
desconfie sempre que 
o vendedor apelar 
para elogios: você não 
precisa fechar negócio 
só para ser legal. 
Afinal, quando a conta 
chega, quem sente no 
bolso é o consumidor.

Saiba onde se 
gasta mais por 
impulso e... 
Segure a onda!

Quem nunca saiu de casa só para achar algo que 
precisasse e voltou com algumas sacolas a mais, 

que atire a primeira pedra. Pesquisa revela os 
produtos mais comprados por impulso

Campeões de 
última hora

Vestuário e 
acessórios

Supermercados

Perfumes e 
cosméticos

Bares e 
restaurantes

17% 

14% 

13% 
19% 

Tempo 
para 
pensar

ve
nd

ed
or

consciência

O que leva alguém a comprar o que não estava 
planejado? Em muitos casos, o cliente acaba 

levando algo que não pretendia por manipulação 
ou pressão do vendedor, que, de olho no 

batimento das suas metas, induz o comprador.
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Q
uando se trata de 
tecnologia, nem 
todas as ofertas 
são vantajosas. Já 
pensou que mico 

comprar um smartphone 
por um preço super baixo 
para depois descobrir que 
o gadget não aceita as ver-
sões mais atuais dos apli-
cativos? Ninguém merece. 
Então, pega essas dicas pa-
ra não ficar parado no tem-
po na Black Friday.    METRO

Nada de smartphones que não tenham GPS, conexão 4G, Wi-
Fi e Bluetooth. O ideal é ver se o modelo oferece câmera de pelo 
menos 5 megapixels e tela de 800 x 400 pixels. Já a capacidade de 
armazenamento deve ser de 16 GB para cima. As plataformas ideais 
são Android, iOS e Windows Phone. As outras podem não rodar 
vários aplicativos, aí não adianta nada e vai virar dor de cabeça.

Se o sistema operacional for de 32 bits, recuse. Prefira um 
sistema de 64 bits, em nome da velocidade e estabilidade. 

Modelos com processador Intel Core da terceira geração 
em diante são melhores opções. Memória de pelo menos 4 
GB e saída de vídeo HDMI são imprescindíveis hoje em dia. 

Modelos sem HDMI são jurássicos com toda certeza.

Para valer a pena, um 
televisor precisa ser do 
tipo inteligente, com 
capacidade de se conectar 
à internet. Só assim será 
possível desfrutar de 
todo o entretenimento 
que os serviços on-line 
oferecem sem ter que se 
preocupar em acoplar 
aparelhos externos, que, 
por sua vez, geralmente 
dão problemas. Certas TVs 
necessitam de adaptador 
para acessar o Wi-Fi, o que 
é uma desvantagem. Se 
mesmo assim você quiser 
investir, faça as contas 
para ter certeza de que o 
preço do adaptador vale 
a pena antes da tomada 
de decisão. Ah! E é bem 
melhor se tela tiver 
resolução full HD (1080p).

Um pouco de nostalgia de vez em quando até vai. Mas, durante o evento, 
preste atenção para não levar gadgets desatualizados sem perceber

Smartphones

Televisores

Notebooks

DESOVA
Algumas empresas 

enxergam na 
Black Friday uma 

oportunidade valiosa 
para se livrar dos 

produtos que ficam 
encalhados no 

estoque, os quais 
já foram superados 
tecnologicamente. 

Nesse caso, a compra 
só compensa se você 

realmente estiver 
precisando muito e 

não tiver condições de 
optar por um modelo 
atual. Mesmo assim, 

prefira aqueles apenas 
uma versão atrás da 

atual, pois quanto mais 
antigo, menor a vida 

útil do produto.

!
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DEU RUIM!
:(

C
omo nem tudo são 
flores, vez ou outra 
surgem problemas 
nas compras realiza-
das durante a Black 

Friday. São várias as ra-
zões que podem fazer com 
que o consumidor se sinta 
lesado, como atraso na en-

No caso de compras em lojas físicas, 
só são válidas quando o item 

apresentar defeito, uma vez que o 
cliente teve a oportunidade de ver 
e testar o bem adquirido. Algumas 

marcas, no entanto, permitem troca, 
dentro de determinado período, 
se o produto estiver dentro da 

embalagem original e com etiqueta.

Se a compra for feita por internet 
ou telefone, o prazo é de sete 
dias para desistir de ficar com 
a mercadoria. Está previsto no 

Código de Defesa do Consumidor. 
A responsabilidade de recolher fica 
com a loja, assim como a devolução 

do valor investido.

Trata-se de um direito, mas não 
ocorre de imediato. O lojista 
é amparado pelo Código do 

Consumidor, que estabelece prazo 
de 30 dias. Se ultrapassar o prazo e 
o acordo não for cumprido, aí sim é 
obrigatória a troca automática por 

um novo ou a devolução do dinheiro.

O cheque anda em desuso, já o cartão, tornou-
se tão popular, que muita gente se espanta 
quando a modalidade de pagamento não é 

aceita em algum estabelecimento. Por estranho 
que pareça, os comércios não são obrigados a 

aceitar nem cheque nem cartão. Tal informação, 
no entanto, precisa estar afixada em local 

visível dentro ou na fachada da loja.

Perante a lei, o consumo só 
é caracterizado quando a 

negociação se faz entre o cliente 
e uma pessoa jurídica. No caso 
de compras informais, ou seja, 
de comerciantes sem empresa 
aberta, fica difícil solucionar 

eventuais problemas.

Quando isso acontece, o 
consumidor tem direito a receber 
em dobro o valor correspondente 

ao que foi cobrado a mais.

Comprou e se arrependeu? Saiba como proceder

trega, produtos não rece-
bidos ou mesmo com de-
feito. Mas nem sempre o 
cliente pode tudo, já que 
o lojista também mere-
ce amparo legal. Saiba di-
reitinho quais são os seus 
direitos no pós-compra.

 METRO

COBRANÇA INDEVIDAPESSOA FÍSICA X JURÍDICACHEQUE OU CARTÃO

TROCAS ARREPENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO POR DEFEITO
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O
s turistas brasi-
leiros adeptos da 
Black Friday, se-
gundo levanta-
mento do popu-

lar site de reservas Hotel 
Urbano, gostam mesmo 
é do Brasil. Entre os dez 
destinos mais buscados, 
apenas Orlando, nos Es-
tados Unidos, em segun-
do, e Cancún, no México, 
em sétimo lugar, entram 
na lista. O paraíso baiano 
de Porto Seguro surge em 
primeirão, com suas be-
las praias do Parracho, da 
Ponta Grande e a Cidade 
Alta. Nessa época, as agên-
cias de turismo chegam a 
dar até 70% de desconto, 
então vale mesmo apro-
veitar! Veja os atrativos 
dos lugares preferidos nas 
férias.  METRO

Suas belas praias exibem um mar azul-esverdeado e são contornadas 
por fileiras de coqueiros. Porto Seguro tem animadas barracas ao pé na 
areia, onde toca axé music e outros ritmos locais. A parte histórica é boa 
para passeios. Lá fica a Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira. A Praia da 
Coroa Vermelha foi o local escolhido pelos portugueses para a primeira 
missa rezada no Brasil.

Bem, o parque Disney World fica nesta cidade. Precisa dizer mais? Todo mundo quer conhecer 
de perto esse universo de conto de fadas. O Disney World é um megacomplexo de lazer. São 
quatro parques temáticos, dois aquáticos, um centro de compras, cinco campos de golfe e 34 
hotéis. Mickey, Pato Donald e companhia “moram” aqui.  Há quem prefira a ação dos parques 
do Universal Resort, o Sea World Parks & Entertainment ou Discovery Cove, entre outros.

A Suíça brasileira 
conquista por suas 
construções enxaimel, 
pela enogastronomia 
nos bons restaurantes 
suíços e pelo friozinho 
gostoso da Serra 
Gaúcha. A cidade 
conta com ótima 
hospitalidade para 
famílias e privacidade 
para os casais em 
viagem romântica. A 
menos de 10 km, a 
vizinha Canela atrai 
aventureiros aos seus 
parques ecológicos.

O mar em diferentes 
tons de azul, as dunas 
de Genipabu e o Forte 
dos Reis Magos são as 

estrelas da região. A 
maioria dos turistas 

prefere ficar em Ponta 
Negra. Lá tem o Morro 

do Careca e a praia é 
boa para banho. As 
hospedagens estão 
próximas de bares 
e restaurantes. Os 

recifes de corais de 
Maracajaú e as praias 
de Pipa são atrações.

O litoral de Búzios 
se divide em 24 
praias. Algumas são 
banhadas por mar 
aberto, agitado e com 
correntes frias, outras, 
por mar fechado, 
de águas calmas e 
mornas. Para quem 
gosta de sossego, os 
lugares são Escolha 
Caravelas, José 
Gonçalves e Tucuns. O 
fervo rola em Geribá 
e Ferradura. As praias 
populares são Olho-
de- Boi (nudismo), 
João Fernandes, 
Azeda e Azedinha.

DESTINO 
CERTO

Conheça os pacotes de viagem preferidos 
dos turistas brasileiros na Black Friday

1

2

3

4

5

Porto Seguro 
BA

Orlando
EUA

Gramado
RS

Natal
RN

Búzios
RJ
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COISA DE

C
riada na década 
de 1930, nos Esta-
dos Unidos, quan-
do donos de fábricas 
cunharam o termo 

em referência à sexta-fei-
ra após o Dia de Ação de 
Graças, a Black Friday caiu 
mesmo no gosto do brasi-
leiro: em 2017, as vendas 
do período chegaram a 
R$ 2,1 bilhões. Daí que o 
Google, em parceria com 
a consultoria Provokers, 
fez um levantamento para 
mapear o comportamento 
e os hábitos no Brasil du-
rante o mês das promo-
ções.  METRO

BRASILEIRO
Curiosidades 

numéricas sobre a 
Black Friday no país

Já compraram na Black Friday, que 
já é a segunda data sazonal mais importante 

do Brasil, depois do Natal. Segundo o 
levantamento, o número de adesões vem 

aumentando ao longo dos anos: até 
2013, apenas 13% compraram algum 

produto ou serviço, 30%, em 2014 
e 55%, em 2016.

Das compras são de eletrônicos.
A diversidade de itens adquiridos cresceu de 

3,4, em 2015, para 3,9  em 2017. Mas nada tira 
o mercado de eletrônicos do posto de maior 
faturamento. Em segundo lugar surgem os 
artigos de vestuário e acessórios, com 19% 

das vendas; em terceiro, aparecem os games e 
produtos de beleza, ambos com 9%.

Preferem a internet.
Em 2017, 80% pesquisaram e 

compraram on-line. Já 11% dos 
entrevistados pesquisam na 

internet para comprar nas lojas 
físicas, enquanto 4% fazem o 

caminho inverso.

Decidem por impulso. A maioria dos 
consumidores se prepara para a Black 
Friday. Para 33% dos entrevistados, a 
Black Friday é o momento de comprar 
algo que se desejava há tempos; para 
25%, é uma compra de abastecimento.

Arrematam na própria sexta-
feira. O público começa a fazer 

pesquisas cerca de 15 dias antes 
da data. E, embora 79% das 

pessoas informem ter comprado 
na própria sexta, 21% afirmam 
que compraram na quinta-feira 

ou no final de semana.

Escolhem pelo preço.
A qualidade de um produto é definida pelo 

agrupamento de uma série de fatores. Para o 
brasileiro, no entanto, o que importa mesmo é o 

preço. 27% levam em conta a confiabilidade da loja, 
enquanto 13%, vão na reputação da marca. Também 
há quem observe o valor do frete (5%), pagamento 

parcelado (3%) e tempo de entrega (2%).

71% 80% 

17% 

44% 
49% 

79% 
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VERDADE
Para não ficar de bolso vazio, o consumidor 
deve prestar atenção nos detalhes

I
nfelizmente não são ra-
ras as histórias de quem, 
na empolgação, acaba 
gastando mais grana na 
Black Friday do que pre-

tendia. Ou do que poderia. 
Para se dar bem no even-
to, o ideal é buscar aque-
les produtos que você tan-
to deseja ou precisa e que 
normalmente custam 
mais caro em outros pe-
ríodos do ano. Então, veja 
bem: nada de sair pegan-
do coisas aleatórias e jo-
gando no carrinho. Confi-
ra algumas dicas para não 
dar vacilo.  METRO

ECONOMIA DE

Com a ajuda de sites 
comparadores, é mais 
fácil saber o histórico dos 
preços. Lembre de incluir 
nas comparações o valor 
do frete. Aqui vão algumas 
páginas que funcionam bem:

Ferramentas de 
monitoramento

zoom.com.br

baixou.com.br

jacotei.com.br

bondfaro.com.br

buscapé.com.br

DESC
ONTO FALSO

NA
 PO

NT
A D

O LÁ
PIS

ANTECIPE O NATAL

Um dos maiores 
problemas da Black 
Friday são os falsos 

descontos. Pesquise 
antes de efetuar 

qualquer compra para 
não acabar pagando 
o valor integral dos 

produtos. Compare e 
verifique o histórico 

de preços. Isso é 
fundamental para 

ter certeza de que os 
descontos valem a pena. 

Encontrar um item que 
normalmente custa 
R$ 5 mil por apenas 

R$ 1 mil pode ser indício 
de golpe. Desconfie!

NÃO ESPERE PARA COMPRAR

Coloque no bloco de 
notas os itens que 

você mais quer e não 
faça concessões, ou 

seja, não gaste além 
do que pode pagar. 

Black Friday é chance 
de investimento, 
e não hora de se 

enrolar. Depois de 
estabelecer um 

orçamento, verifique 
se realmente vale 
a pena parcelar a 
compra. Há casos 

em que as parcelas 
anulam o desconto.

As melhores promoções 
acontecem logo nas 
primeiras horas do 
evento. Depois, vão 
sobrando os produtos 
mais caros. No caso 
dos eletrodomésticos, 
descontos de 20% 
já valem a pena. 
Para móveis, roupas, 
alimentos e bebidas, 
prefira descontos de, 
no mínimo, 50%.

O fim de ano está logo 
aí, então a Black Friday 
é um bom momento de 
garantir os presentes 
para familiares e 
amigos e evitar aquele 
estresse de última 
hora. Se não der para 
comprar tudo, prefira os 
artigos mais difíceis de 
se achar em promoção.
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BLACK O 
QUE?!

BLACK FRAID
BLACK FRADAY

BLACK FRIED
BLACK FRIDE

BLACK FRIDY
BLACK FRIDAY

BLACK FRYDAY
BLACK FRIDEY

Segundo indica levantamento do Google, apenas 9% 
dos usuários da internet brasileira acerta o jeito 

correto de se escrever “Black Friday” nas pesquisas

P
arece mesmo que 
o Brasil não é um 
país fluente em in-
glês. E, para quem 
acha que a familia-

ridade com a língua, sur-
gida a partir dos dialetos 
germânicos, era óbvia 
por conta da influência 
da cultura estrangei-
ra em nosso país, basta 
lembrar de duas coisas: 
1) Dos 20 artistas mais 
ouvidos pelos brasileiros 
no Spotify, só o Ed Shee-
ran é gringo; 2) 6, em ca-
da 10 brasileiros, segun-
do pesquisa do site Filme 
B, preferem assistir fil-
mes e séries internacio-
nais dubladas. Ou seja, o 
inglês nem é tão pop as-
sim. Esta pode ser uma 
das explicações porque 
tanta gente escreve er-
rado o termo “Black Fri-
day” nos serviços de bus-
cas do Google. É o que 
mostra um levantamen-
to da empresa, cujos da-
dos revelam que a inci-
dência mais comum dos 
termos de pesquisa pa-
ra se referir à sexta-fei-
ra de liquidação é “Black 
Fraid”. Segundo o Goo-
gle, isso acontece em 
27% das buscas realiza-
das. A expressão correta 
vem em sexto lugar, em-
patada com “Black Frid”, 
na marca de 9%. Curio-
so mesmo é que nem a 
enxurrada de anúncios 
e propagandas que cir-
culam por aí no mês do 
evento são capazes de 
gravar a forma correta 
em nossa memória.

 METRO

Nós 
falamos 
português!
No país onde o 
“WhatsApp” virou 
“Zap Zap”, confira o 
“top ten” de termos 
mais utilizados 
para encontrar as 
promoções na internet.

BLACK FRID
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