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REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ESTRATÉGIA PROMOCIONAL 

BLACK FRIDAY 

 

RESUMO 

 

A Black Friday (BF) é uma estratégia promocional do varejo que acontece no final do mês de 

novembro. Com origem nos EUA, a BF é a principal data do varejo no país, e foi exportado 

para diversos países. Conforme a BF se espalhava, se tornando mais conhecida, sendo mais 

representativa nas vendas de final de ano, começa a despertar também o interesse dos 

acadêmicos e as primeiras pesquisas começam a ser publicadas em 2011 e começam a crescer 

as publicações, mas até o momento ninguém realizou uma Revisão Sistemática de Literatura 

(RSL) sobre o tema. Este artigo é uma RSL sobre a BF e seu  objetivo é mapear e agrupar os 

estudos realizados sobre a BF,  identificando os principais tópicos dentro do escopo desse  

estudo (comércio eletrônico, comportamento do consumidor, varejo, marketing), as publicações 

e evolução ao longo dos anos, os autores que mais publicaram  e seus países, além de entregar 

uma lista consolidada das publicações para ajudar a conectar os pesquisadores. Usando 

procedimentos metodológicos apropriados, seguindo as orientações de Tranfield, Denyer, & 

Smart (2003) e Snyder (2019), encontrou-se uma literatura bastante fragmentada, com 

publicações registradas em pelo menos 20 países, com uma distribuição de autores bem 

pulverizado, e as ligações entre eles é praticamente inexistente, concentrando-se 

prioritariamente entre seus colegas de núcleo. Nesta RSL foram identificados dezessete tópicos 

de pesquisa, com seis mais frequentes: atitude/intenção de compra, mau comportamento dos 

clientes, análise preditiva de dados, estratégias de marketing, redes sociais e escolhas/ 

motivações de compras. 

 

Palavras-chave: Black Friday. Revisão Sistemática de Literatura. Estratégia promocional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Uma das estratégias promocionais de vendas no varejo em todo mundo é a Black Friday 

(BF). A BF é um evento do calendário promocional do varejo realizado anualmente em vários 

países do mundo, na qual teve origem nos EUA por volta dos anos 1960. O termo se refere ao 

dia seguinte ao feriado de Thanksgiving, que acontece em uma quinta-feira na quarta semana 

do mês de novembro nos EUA. Ao longo dos anos o que se constatou acontecer nessa sexta-

feira eram muitas pessoas que iam para as ruas passear, olhar as vitrines das lojas, já que a data 

abria o período de compras natalinas e principalmente para ver o desfile do Papai Noel e outros 

personagens nas principais avenidas das grandes cidades dos EUA. O termo foi usado pela 

primeira vez pela polícia da cidade da Filadélfia, pois esse seria um dia na qual nenhum policial 

podia tirar folga devido à grande movimentação de pessoas na rua e congestionamentos 

enormes (Guerra, 2019).  

 Até a década de 1980, essa expressão era mencionada nesse contexto, mas a partir do 

início desta década  um novo sentido passou a ser dado pelos lojistas nos EUA, uma vez que 

depois de mais de vinte anos passaram a perceber a data como um momento de grande 

faturamento das lojas, na qual eles tinham a oportunidade de  sair da “vermelho” (prejuízo) para 

o “tinta preto” (black ink), indicando valores positivos (do inglês “going back to black”). O 

termo “Black Friday” se referia originalmente a acontecimentos muito diferentes do que hoje 

se conhece, o adjetivo “preto” havia sido usado durante muitos anos para retratar diversos tipos 

de calamidade, como quebras de bolsas de valores e grandes baixas do sistema financeiro como 

por exemplo a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929 (Guerra, 2019). 
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 No atual momento, a estratégia promocional é considerada a mais representativa no 

mercado dos EUA, quando somam-se  o período de vendas da BF, da Cyber Monday (ação 

promocional online que ocorre na segunda-feira seguinte à BF) e do Natal, em alguns 

segmentos podem chegar a representar de 25% a 40% do volume anual de vendas (Swilley & 

Goldsmith, 2013)  e tem crescido nos países que a adotaram, inclusive no Brasil, que registrou 

sua primeira edição em 2010  e tem se apresentado como um dia muito representativo de vendas 

no ano e que a maioria das empresas do varejo tem considerado o impacto do volume de vendas 

na data na elaboração do orçamento anual de vendas. (Guerra, 2019).  

 Desde então diversos acadêmicos têm estudado a BF ao redor no planeta, pesquisadores 

de EUA, China, Brasil, Portugal, Romênia, Turquia, Jordânia, Coréia do Sul, Grécia, Reino 

Unido, Hungria entre outros países, tem se dedicado a estudar o fenômeno promocional. As 

publicações em journals, livros, a discussão em congresso e nas salas de aula tem tornado cada 

vez maiores o interesse desse fenômeno em diversas áreas de aplicação em geral, tornando o 

tema emergente na academia, porém observa-se que a produção ainda é bastante fragmentada. 

Desta forma, apesar de os estudos terem potencial de trazer contribuições gerenciais 

importantes para varejistas aprimorarem suas estratégias em relação aos clientes, não há um 

agrupamento e sintetização da produção intelectual acerca do tema, o que pode desfavorecer a 

propagação e o desenvolvimento do conhecimento sobre o assunto.   

 Com cerca de quarenta anos de existência com a conotação de estratégia promocional e 

com a quantidade de estudos crescente, ainda que de forma pulverizada, observa-se a 

oportunidade de se realizar uma revisão sistemática da produção literária já produzida no 

mundo. 

Revisão sistemática de literatura e objetivos de pesquisa 

 

 Uma revisão sistemática de literatura pode ser definida como um método e processo de 

pesquisa que ajuda a identificar e avaliar pesquisas relevantes, além de facilitar a coleta e análise 

dos dados garimpados. As revisões sistemáticas tem por objetivo encontrar e sintetizar de 

maneira abrangente fontes sobre o tema de pesquisa, usando procedimentos organizados, 

transparentes e replicáveis em cada etapa do processo (Littel, Corcoran & Pillai, 2008; Liberati 

et al., 2009; Palmatier, Houston & Hulland, 2018). 

 Através de uma análise rigorosa em busca do que é relevante, a revisão sistemática  ajuda 

a  mapear e avaliar a produção intelectual sobre determinado tema ou assunto, de forma que, se 

bem conduzidas, têm a capacidade de gerar novas ideias e orientações para um campo 

específico e contribuir com o desenvolvimento da base de conhecimento sobre o tema 

pesquisado (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003; Palmatier, Houston & Hulland, 2018; 

Snyder,2019). 

 Desta forma esta revisão sistemática da literatura sobre a estratégia promocional Black 

Friday tem por objetivo  mapear, coletar e agrupar os estudos realizados sobre o tema,  

identificar os principais tópicos das áreas mais pesquisadas dentro do escopo desse  estudo 

(comércio eletrônico, comportamento do consumidor, varejo, marketing),  as publicações e 

evolução ao longo do tempo, autores que mais publicaram  e seus países de origem, além de 

entregar uma lista consolidada dos estudos, servindo de guia e ponto de partida para futuros 

pesquisadores no tema.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Visando atender as comunidades acadêmica e de profissionais, a revisão sistemática de 

literatura (RSL) tem como objetivo localizar e sintetizar de forma abrangente pesquisas que se 

relacionam a temas específicos, usando procedimentos organizados, transparentes e replicáveis 
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em cada etapa do processo (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003; Littel, Corcoran & Pillai, 2008; 

Palmatier,  Houston & Hulland, 2018). 

 Em um primeiro momento, um rigoroso processo de revisão sistemática de literatura 

(RSL) coleta e apresenta a quantidade de estudos e as áreas da ciência em que o tema tem sido 

pesquisado (Snyder, 2019). Encontrados e agrupados os estudos, segue- se para uma etapa com 

abordagens mais qualitativas com o objetivo de avaliar a qualidade e a força dos resultados de 

diferentes tipos de estudos e comparar resultados (Greenhalgh et. al, 2004). 

 Tranfield, Denyer, & Smart, (2003) afirmam que as pesquisas não devem ser realizadas 

apenas em periódicos publicados e listadas em bancos de dados bibliográficos, mas também em 

estudos não publicados, anais de conferências, livros, julgamentos da indústria, Internet e até 

solicitações pessoais a pesquisadores conhecidos. 

 Este estudo adotou um processo de três etapas processuais, seguindo as recomendações 

do método de revisão sistemática descrito por Transfield et al. (2003) e seguidos por tantos 

autores com publicações em papers  de impacto como  Touboulic &  Walker, (2015),  Lagorio, 

Pinto, & Golini, (2016)  e Lagorio, & Pinto, (2020). com o objetivo de pesquisar, 

rastrear/avaliar e extrair/sintetizar de forma o mais abrangente possível. As etapas adotadas 

foram: 

a) identificação de uma lista preliminar de artigos através da palavras-chave “Black_ 

Friday”, tornando a pesquisa o mais abrangente possível sobre o tema 

b) Seleção baseada em título e resumo 

c) Seleção baseada em texto completo e utilização da técnica snowball para trás e para 

frente. O snowball reverso explora a lista de referência para identificar possíveis novos artigos 

a serem incluídos, enquanto o snowball avançado refere-se à identificação de artigos que 

citaram os artigos encontrados na pesquisa (Jalali & Wohlin, 2012; Wohlin & Claes, 2014) 

 Seguindo esse processo, na primeira etapa usando a palavra-chave “Black_Friday” no 

título, resumo ou palavras-chave das publicações listadas nas bases eletrônicas de pesquisa Web 

of Science, Scopus, Science Direct e Google Scholar, esta revisão encontrou incialmente, 

estudos datados entre ao anos de 1926 e 2020, totalizando 356 trabalhos encontrados entre 

artigos, estudos ainda não publicados, dissertações, teses,  livros e  anais de conferências, 

porque esta revisão se concentra em pesquisas originais, revisadas em “blind review” ou ao 

menos com revisão do editor em caso de livros, conforme defendem  Tranfield, Denyer, & 

Smart,(2003), no período de pesquisa entre 14 de maio e 30 de junho de 2020. Todos esses 

trabalhos foram agrupados e  exportados para o software de gerenciamento de referências “End 

Note” da empresa Clarivate Analytics. 

 Tranfield, Denyer, & Smart (2003) defendem registrar e descrever em uma RSL, de que 

forma ocorreu a extração de dados, uma vez que esse processo ajuda a garantir que o método 

seja realizado de forma transparente e replicável, os autores apresentam pelo menos três 

benefícios deste processo: o formulário está diretamente vinculado à pergunta de revisão e à 

avaliação planejada dos estudos incorporados; a forma de extração atua como um registro 

histórico das decisões tomadas durante o processo; e por fim, esse registro é o repositório de 

dados a partir do qual a análise emergirá. 

 Desta forma partiu-se então para a segunda etapa. Usou-se a ferramenta do End Note 

chamada “encontrar duplicações” e também se analisou nome do autor e do artigo da lista para 

se evitar que o mesmo artigo fosse armazenado duas vezes no agrupamento com nomes 

similares ou com abreviações. Com esta ação reduziu- se de 356 artigos para 309. Depois disso 

excluiu-se todos os artigos anteriores a  1980, momento na qual  a  BF passou a ter 

características de estratégia promocional de vendas  (Guerra, 2019) chegando a 305 trabalhos,  

e foi analisado o título e resumo para excluir artigos que não fossem das áreas de interesse deste 

estudo (ex. Medicina, História, Matemática, Sociologia, Ciência da Computação, Finanças, 

Antropologia). Com base nessa segunda triagem e avaliação, uma análise mais aprofundada 
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aplicada aos resumos e conteúdos identificou 61 artigos relevantes para a Black Friday dentro 

do campo de estudo escolhido (promoção de vendas, consumidor, varejo, marketing).  

 Após a leitura dos resumos e títulos, partiu-se para a terceira etapa na qual foram 

encontrados outros trabalhos não listados na pesquisa nas referências além de inclusões de 

novas referências nas bases de dados, com isso acrescentou-se mais 12 trabalhos totalizando 73 

artigos  

 Depois disso então exportou-se essa lista em extensão “.ris”  que é um dos formatos 

utilizados no Software de gerenciamento de referências End Note e que pode ser aberto no 

Software VOSviewer  que é uma ferramenta muito utilizada em revisões sistemáticas  para 

construção e visualização de redes bibliométricas e de relacionamento entre periódicos e 

pesquisadores e podem também plotar gráficos com base em relações de citação, acoplamento 

bibliográfico, cocitação ou coautoria e ainda mineração de texto utilizada  para construir e 

visualizar redes de ocorrência de termos importantes extraídos dos artigos  analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção apresenta as principais análises realizadas após o cumprimento dos 

procedimentos metodológicos, apresentando da distribuição dos artigos por ano, publicação, 

por país e por enfoque do estudo (relacionado com as palavras chaves). Essas análises são 

realizadas para entender como o interesse do tema Black Friday nas áreas de enfoque de 

pesquisa de acordo com o objetivo de pesquisa e contexto da estratégia promocional. O software 

VOSviewer e planilhas em excel da Microsoft foram utilizados para apoiar nas análises e 

representações gráficas  

 

3.1 Distribuição de artigos por ano, tipo publicação, principais autores e país de origem. 

 

 O objetivo desta etapa é apresentar de forma sintética, os principais pontos relevantes dos 

trabalhos encontrados relacionados à BF. Após a leitura dos resumos, palavras chave e 

conclusões dos artigos, estes foram divididos, categorizados e apresentados em planilhas 

eletrônicas distribuído por: ano, publicação, autores e país de origem. 

No gráfico 1 apresenta-se e evolução de publicações sobre a Black Friday dentro do recorte 

desta RSL: 
 

 Gráfico 1: evolução de publicações ao longo dos anos 

  
 Elaborado pelos autores (2020)  
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 Apesar da BF ter conotação de estratégia promocional desde o início da década de 1980, 

as primeiras publicações ocorreram em 2011. Observa-se a partir de 2016 um crescimento do 

número de publicações e destaca-se o ano de 2019 com 21 publicações. O ano de 2020 registrou 

até junho um total de 6 publicações. 

 No gráfico 2 são apresentados os tipos de publicações dentro desta coleta e análise 

realizada nos critérios e escopos estabelecidos: 

 
 Gráfico 2: tipos de publicações 

  
 Elaborado pelos autores (2020)  

  

 Observa-se que a maioria (60%) são de artigos, oriundos de journals os artigos de anais 

de congresso representam 22% , seguido de dissertações ou teses(13%) e por último com 5% 

do total são livros ou  capítulos de livro. Dentre os artigos só há publicação de mais de um 

trabalho em apenas um journal (Journal of Global Fashion Marketing) e nos congressos três 

possuem mais de um artigo sobre o tema ( International Textile and Apparel Association Annual 

Conference Proceedings, CLAV - Congresso Latino Americano de Varejo e Intercom –

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação). No quadro 1 são 

apresentados os autores com maior número de publicações e seu país de origem: 
 

 Quadro 1: autores com maior número de publicações e país de origem 

Autor País 

Trabalhos 

publicados 

Lennon, Sharron  EUA 6 

Lee, Jaeha EUA 6 

Johnson, Kim K. P. EUA 6 

Kim, Minjeong EUA 5 

Guerra, Alberto Brasil 5 

Wang, Xiaojun Reino Unido 3 

Ibrahim, Noor Farizah Reino Unido 3 

Smith, Oliver Reino Unido 2 

Raymen, Thomas Reino Unido 2 

Nielsen, Flávia Brasil 2 

Ghisi, Marcos Brasil 2 

13% 5%

22%60%

Tipo de publicação

Dissertação/tese Livro/Capítulo de livro Artigo de congresso Artigo
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Kovács, András Hungria 2 

Sikos, Tamás  Hungria 2 

 
 Elaborado pelos autores (2020)  

 

 O trio das autoras norte-americanas Lennon, Lee e Johnson que escrevem em parceria 

desde 2011, fazendo parte do grupo dos autores percursores no tema, destacam-se com 6 

publicações e também com citações na maiorias dos trabalhos que abordam os temas 

 No gráfico 3 são apresentados o número de publicações por país, considerando apenas o 

autor principal da publicação: 

 
 Gráfico 3: número de publicações por país  

 

 
  
 Elaborado pelos autores (2020)  

  

 Os EUA, país de origem lideram com um total de 21 publicações, seguido por Brasil com 

12 e Reino Unido com na qual são países que adotaram a estratégia comercial há pelo menos 

dez anos.   

 

Distribuição das publicações por área de aplicação e tópico/enfoque principal das 

publicações: 

 

 Nesta seção serão apresentadas as publicações por área de aplicação, dentro do escopo 

desta RSL (comércio eletrônico, comportamento do consumidor, varejo, marketing) e 

tópico/enfoque das publicações. O gráfico 4 mostra a distribuição das publicações por área de 

aplicação: 

 Gráfico 4: distribuição das publicações por área de aplicação 
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Elaborado pelos autores (2020)  

  

 Registrou-se também dois artigos da área de Finanças que foram incluídos na listagem 

total de artigos, que mesmo não sendo de nenhuma das áreas do escopo desta RSL, foram 

mantidos, pois traziam referencial teórico e contribuições interessantes para os pesquisadores 

sobre a BF. 

 Os artigos também foram separados por tópico/enfoque principal dessas quatro áreas de 

aplicação e foram divididos em dezessete diferentes tópicos. Os tópicos foram classificados de 

acordo com as palavras-chave e resumo das respectivas publicações. O gráfico 5 mostra os seis 

tópicos que tiveram maior participação dentre os dezessete tópicos classificados: 

 
 Gráfico 5: distribuição das publicações por tópico/enfoque principal 

 

 
 Elaborado pelos autores (2020)  
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 No quadro 2 apresentam-se todos os dezessete temas dividos nas duas metades da década, 

com os tópicos publicados entre 2011 e 2015 de um lado e do outro entre 2016 e 2020: 
 

Quadro 2: Tópicos das publicações agrupados por anos  

 

2011-2015 Quant. 2016-2020 Quant. 

Atitude e Intenção de compra 3 Análise preditiva de dados 7 

Competição dos consumidores 1 Atitude e Intenção de compra 3 

Compras impulsivas 1 Competição dos consumidores 1 

Escolhas/ Motivações de compras 1 Compras impulsivas 2 

Experiência de compra 2 Emoções e expectativas 3 

Falsas promoções 1 Endividamento 1 

Indicadores de vendas 1 Escolhas/ Motivações de compras 9 

Mau comportamento dos clientes 3 Estratégias de Marketing 8 

Relações laborais 1 Falsas promoções 2 

Ritual de compras 3 Mau comportamento dos clientes 3 

Variação dos preços dos produtos 2 Redes Sociais 9 

    

Relações laborais/Saúde 

ocupacional 1 

    Retorno financeiro 2 

    Segmentação de clientes 2 

    Variação dos preços dos produtos 1 

Elaborado pelos autores (2020)  

 

 Por esse quadro podemos observar que na segunda metade de década os tópicos Análise 

preditiva de dados, Escolhas/ Motivações de compras, Estratégias de Marketing e Redes Sociais 

passaram a ser de maior interesse da comunidade acadêmica e os tópicos relacionados às 

Experiência de compra e Ritual de compras, deixaram de registrar publicações 

 

Rede autores e palavras predominantes nos artigos 

 

 Para esta seção, utilizando-se o software VOSviewer foram elaboradas e apresentadas as 

redes de relacionamento dos autores e palavras predominantes nos resumos e títulos dentre as 

publicações. Na figura 1 apresentam-se a rede de relacionamento entre os autores com maior 

número de publicações. 
 Figura 1 :Rede de relacionamento dos autores   
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 Elaborado pelos autores através do software VOSviewer (2020) 

 

 É possível observar por essa figura que os autores só têm ligação em seu próprio núcleo 

de pesquisa e que os trabalhos são fragmentados com ligação praticamente nula, o que mostra 

a oportunidade de divulgação desta RSL para mostrar os estudo e aproximar autores. 

A figura 2 mostra as palavras predominantes e as ligações entre estas palavras nas publicações: 

 
Figura 2:  Palavras predominantes e rede de relacionamento com a Black Friday  

 

 
 
Elaborado pelos autores através do software VOSviewer (2020) 

 

 Como se esperava, os resultados mostram palavras como “cliente”, “varejista”, 

“mercado”, “consumidor”, “pessoa”, “produto”, “necessidade”, relacionadas com a Black 

Friday. Outros termos como negócio, desempenho, usuário, proximidade, também aparecem e 

apesar de não serem tão usuais em relação ao tema também se relacionam com a Black Friday.  

 

 Lista completa incluindo títulos dos trabalhos e veículo de publicação. 

 

 Nesta seção, como parte do objetivo deste trabalho serão apresentados a lista completa 

dos títulos dos trabalhos, veículo de publicação, ano, autor principal em ordem alfabética pelo 

sobrenome e país de origem. No quadro 3 podemos encontrar essa lista completa 

 
Quadro 3:  lista completa dos títulos dos trabalhos, veículo de publicação, ano, autor principal e país 

 

Autor 

principal 

Ano Publicação Título do artigo 

Akcan, 

Burçe 

2020 Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Dergisi 

"PARA CUMA" HOW BLACK 

FRIDAY EXPERIENCED IN 

TURKEY? 

Ahluwalia, P 2013 International Journal of 

Accounting and Information 

Management 

Drivers of e-retailer peak sales 

period price behavior: An empirical 

analysis 
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Al-Zyoud, 

Mohammad 

2019 Academy of Strategic 

Management Journal 

HOW BLACK FRIDAY CAN 

MESS WITH JORDANIAN 

CUSTOMERS'MINDS 

Bell, Gina 2014 Journal of Creative 

Communications 

Investigating the celebration of 

Black Friday as a communication 

ritual 

Bernardo, H. 

P. 

2016 Varejo Competitivo. São 

Paulo: Saint Paul 

Oportunismo e persuasão na Black 

Friday 

Brabo, Fábia 2014 Intercom –Sociedade Brasileira 

de Estudos Interdisciplinares 

da Comunicação 

Black Friday: um estudo reflexivo 

sobre a midiatização e processos 

culturais em um evento do consumo 

Çetinkaya, 

O. Akgüç 

2018 MANAS Sosyal Araştırmalar 

Dergisi 

Türkiye’deki black friday 

etkinliğinin tüketici sinizmi 

bağlamında bir değerlendirmesi 

Cho, Sooeun 2012 Annual Conference of the 

Academy-of-Marketing-

Science (AMS) 

AN INVESTIGATION OF 

MOTIVATIONAL FACTORS 

AND THE MODERATING 

EFFECT OF FAMILIARITY 

ON INTENTION TO USE SELF-

SERVICE TECHNOLOGY TO 

PURCHASE APPAREL 

Cotrim, 

Andréia 

Xavier 

2018 Revista Executive On-Line, 

Bebedouro 

OS IMPACTOS DAS 

ESTRATÉGIAS COMERCIAIS 

PARA COM O RETORNO DO 

INVESTIMENTO: UM ESTUDO 

ENVOLVENDO O PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO DA BLACK 

FRIDAYDE UMA PEQUENA 

EMPRESA 

de Oliveira, 

Túlio 

Manoel 

2018 DESAFIOS-Revista 

Interdisciplinar Da 

Universidade Federal Do 

Tocantins 

BLACK FRIDAY NO BRASIL: A 

METADE DO DOBRO 

Delcea, 

Camelia 

2017 Empirical Studies on 

Economics of Innovation, 

Public Economics and 

Management 

Are You Really Influencing Your 

Customers?: A Black-Friday 

Analysis 

Deng, Yiting 2018 Journal of Economic Behavior 

and Organization 

Consumersophistication,word-of-

mouthand“False”promotions 

Dobscha, 

Susan 

2012 Journal of Retailing Mythic Agency and Retail Conquest 

Esmark, 

Carol  

2016 Business Horizons Bad behavior and conflict in 

retailing spaces: Nine suggestions to 

ease tensions 

Farzad, 

Fatemeh 

Sharafi 

2019 AD- MINISTER Digital Brands and Web 3.0 

Enterprises: Social Network 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo é um trabalho de Revisão Sistemática de Literatura (RSL) sobre a estratégia 

comercial Black Friday e seu  objetivo é mapear e agrupar os estudos realizados sobre o tema,  

identificando os principais tópicos dentro do escopo desse  estudo, as publicações e evolução 

ao longo dos anos, os autores que mais publicaram  e seus países de origem, além de entregar 

uma lista consolidada das publicações. 

 Apesar de o termo ter surgido na década de 1960 nos EUA, passou a ter característica de 

estratégia promocional na década de 1980, o interesse pela academia iniciou apenas em 2011, 

conforme essa RSL demonstrou. Isso provavelmente ocorreu devido a propagação do evento 

para outros países a partir dos anos 2000, somado ao crescimento do comércio eletrônico no 

mundo e o aumento significativo das compras de fim de ano dos consumidores na BF, essa 

combinação contribuiu para romper as barreiras de outrora e tornar a data mais conhecida, 

relevante e interessante para acadêmicos e varejistas.   

 Como o tema ainda é emergente na academia, a literatura ainda é bastante fragmentada, 

com publicações registradas em pelo menos 20 países, com maior concentração nos EUA, seu 

país de origem, no Reino Unido e Brasil, sendo que nesses dois países a estratégia promocional 

foi adotada há pelo menos uma década, mas é curioso saber que há pesquisas em países do 

oriente como Jordânia, Irã, Rússia e Vietnã e claro a China, na qual durante o processo de leitura 

dos resumos, encontrou-se várias menções à Black Friday em muitos artigos do país sobre o 

Single Day, que também é uma estratégia promocional com características da BF. 

 Um outro fator que corrobora com a ideia de que o tema ainda é emergente é que 40% 

das publicações são oriundas de congresso, dissertações, teses e livros ou capítulos de livros, o 

que demonstra um percurso que a maioria dos assuntos mais recentes na academia vem a seguir, 

primeiro aparece no mercado, vai para as salas de aula, virando temas de pesquisa nas 

universidades, partindo então para discussão nos congressos e por último os journals começam 

a publicar com maior frequência.  

 Um ponto interessante sobre o tema , apesar do registro de dezessete tópicos de pesquisa, 

a atenção dos pesquisadores se concentrou em seis tópicos principais: atitude e intenção de 

compra, mau comportamento dos clientes, análise preditiva de dados, estratégias de marketing, 

redes sociais e escolhas/ motivações de compras, sendo as últimas as com maior números de 

publicações.  

 Até o momento o mapa de autores é bem pulverizado, com poucos destaques de 

publicações, e as ligações entre eles é praticamente inexistente, concentrando as conexões 

apenas entre seus colegas de núcleo e esta RSL cumpre o seu papel de ajudar a divulgar as 

publicações existentes e com isso aumentar a possibilidade de os pesquisadores conhecerem 

outros colegas que estudam sobre o tem e se conectarem. 

 Ainda há muito a se pesquisar sobre a Black Friday, mas essa RSL cumpre seu papel se 

ponto de partida para futuros pesquisadores que quiserem aprofundar sobre os tópicos 

identificados ou por potenciais gaps de pesquisa sobre o tema.  
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