
O presente trabalho objetiva analisar se a mudança no comportamento do consumidor ocasionada pela 
Black Friday leva as pessoas adiantarem suas compras de final do ano em novembro, bem como investigar 
o impacto sobre o mercado de trabalho em Caxias do Sul desde o início prática da Black Friday no 
município.

Utiliza-se as bases de dados governamentais como a 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Com este estudo ficou visível que a Black Friday 
representa uma mudança comportamental, fazendo com 
que as compras de fim de ano sejam adiantadas. Um 
dos fatores que provocaram essa mudança 
comportamental, é a facilidade de acesso a informação, 
expansão da internet, devido a avanço da tecnologia.

Após a prática da Black Friday o comércio 
sofreu uma mudança nos últimos dois meses 
dos anos. Em novembro aconteceu uma 
melhora no volume de vendas e em dezembro 
as vendas cresceram menos, porém comparado 
com o mercado de trabalho em caxias, foi 
possível concluir que essa nova cultura não 
teve impacto significativo. O aumento de 
admissões em novembro, e demissões em 
dezembro é um movimento que já existia 
antes mesmo do conceito da Black Friday 
chegar no Brasil, e pouco mudou após sua 
implementação.
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A variação no comportamento do consumidor é pauta para o desenvolvimento socioeconômico de um país ou 
região. Desta forma, com o criação do Black Friday como estratégia de venda, o comportamento de quem fazia 
as compras nas vésperas de final de ano têm sofrido uma mudança significativa no sentido de adianta-las.

Modalidade de bolsa Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul - 

SDE

Fonte:  Caged / ME          Elaborado pelo autor


