
Black Friday Brasil

No próximo dia 25 de novembro de 2016 teremos mais um evento do

Black Friday Brasil.

Sei que muitos estão esperançosos por uma ótima oportunidade, que

pouparam para nesse evento  fazerem suas compras,  para obterem alguma

vantagem.

O valor movimentado nesse evento supera R$ 1.500.000.000,00 e em

média as pessoas gastam mais de R$ 490,00 por compra.

Infelizmente o nosso histórico do Black Friday não é dos melhores, tanto

é que o apelido ficou sendo Black FRAUDEI. A maioria dos comerciantes não

entendeu a dinâmica e tenta enganar os consumidores.  Escrevi  este artigo

para que você não seja enganado.

Para  efetuar  uma  boa  compra  é  preciso  ver  realmente  o  que  você

precisa, de nada adianta comprar uma máquina fotográfica por um ótimo preço

quando você precisava de um computador para trabalhar ou estudar.

Meu primeiro conselho é, faça uma lista do que você precisa e também

de alguns desejos, escreva tudo e faça um ranking do que é mais importante.

Vamos a um exemplo de lista de necessidades e desejos. Você deverá

classificar por prioridade, necessidade (N) e desejo (D):

1º - Smartphone = N

2º - Relógio = D

3º - Viagem = D

4º - Notebook = N

5º - Tablet = D

6º - Roupas = N

7º - Televisão = D

Com a lista pronta comece a pesquisar imediatamente os preços e as

lojas, antes da Black Friday, pesquise `a vontade e anote cada preço e loja.

Não se esqueça que os produtos possuem códigos e isso ajuda na hora

da pesquisa e comparação de preços, para que você não pesquise um produto

e acabe comprando outro. 



Veja o exemplo de televisores de 60 polegadas:

TV Samsung Série 6 UN60J6300AG 60 polegadas LED

TV Samsung UN60F6400AF 60 polegadas LED

TV LG 60UF8500 60 polegadas LED

TV LG 60UH6500 60 polegadas LED

TV LG 60UF7700 60 polegadas LED

TV LG 60UH6150 60 polegadas LED

Tão  importante  quanto  os  outros  conselhos  é  verificar  o  vendedor,

pesquise em sites como Reclame Aqui,  Portal  Serasa Consumidor,  cuidado

com descontos exagerados, o mais importante é a proteção dos seus dados. 

Espero que esse Black Friday Brasil seja bom para o consumidor, desejo

boas compras.
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