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Black Friday evidência de problemas 
nos e-commerces brasileiros



No dia 29 de novembro 2013, ocorreu o famoso Black Friday. Trata-se de uma 
tradição nos Estados Unidos, quando as lojas fazem grandes promoções, na sexta-feira 
que segue ao dia de ação de graças (thanksgiving day). Há alguns anos, o Brasil 
resolveu entrar nesta onda. 
!
Porém já nas primeiras horas da sexta-feira diversos sites saíram fora do ar ou ficaram 
extremamente lentos. Foi o caso do Ponto Frio e da Saraiva, conforme relato do portal 
Infomoney. Já a Americanas.com e o submarino.com.br, ambas do grupo B2W, foram 
um pouco mais "simpáticas" com relação aos problemas. Quando não conseguiam 
atender à solicitação do cliente por excesso de tráfego, apresentavam telas de erro, 
avisando que o usuário deveria aguardar em uma fila. 
!
Segundo relatado pelo O Globo, ainda assim ocorreram erros nos processamentos dos 
pedidos dos internautas, que depois de escolherem seus produtos, na hora de fechar o 
pedido, recebiam a mensagem que o carrinho de compras estava vazio. 
!
O site do Reclame Aqui foi inundado por reclamações de consumidores que não 
conseguiam fazer suas compras, de acordo com o portal techtudo. 
!

2013 Entendendo a zebra



Os problemas apresentados pelos grandes portais de e-commerce no Black Friday 
foram verificados também em portais de menor porte. Isto evidencia que no Brasil estas 
empresas ainda não estão preparadas para atender a picos de demanda de acesso por 
parte dos internautas. E a explicação para isso é simples: Será que, para estas 
empresas, vale a pena investir em infraestrutura computacional capaz de atender a 
estes picos de acesso que ocorrem poucas vezes no ano e ter estes recursos ociosos 
no restante do tempo? Ou será que faz mais sentido queimar a imagem do e-commerce 
nestas ocasiões, mas ao menos não ter equipamentos sub-utilizados na maior parte do 
tempo? 
!
Há uma terceira alternativa melhor que estas duas: uma infraestrutura de capacidade 
variável, capaz de alocar e liberar recursos dinamicamente, de acordo com a demanda. 
Esta alternativa é justamente o que a computação em nuvem, ou Cloud Computing, 
propõe. E ainda com o custo em função dos recursos alocados e consumidos. Cabe 
ressaltar que isto somente é possível com uma oferta verdadeira de Cloud Computing. 
Há diversos provedores por aí vendendo a nuvem sem, efetivamente, entregar uma 
solução elástica, com alocação e liberação de recursos de forma instantânea, sob 
demanda, e com pagamento pelo uso.

2013 Entendendo a zebra

fonte: http://www.baguete.com.br/colunas/guillermo-hess/03/12/2013/black-friday-evidencia-problemas-de-infraestrutura-dos-e-commerce-brasileiros



É fato que a estrutura tecnológica atual das lojas virtuais não suportam uma mega promoção, porém engana-se quem 
acha que os problemas são exclusivamente ocasionados pela falta de infraestrutura, pois o desempenho da loja virtual 
depende muito mais da forma em que ela foi programada do que de seu poder de hardware, ou seja, em projetos onde 
existe "gambiarras” no código fonte e/ou os que não foram corretamente padronizados e otimizados, certamente 
demandaram muito mais processamento e infraestrutura do que aqueles que aqueles que foram feitos para o ganho de 
desempenho minimizando seus recursos de hardware. 
!
Existem 2 formas de se exemplificar tais problemas: 
!
• Infraestrutura não escalonável:  

O mesmo que colocar 7 milhões de pessoas em um estádio que suportaria 600 mil. 

• Baixa qualidade de código fonte e falta de otimização:  
O mesmo que pedir ao Rubens Barrichello que ganhe a corrida usando a Ferrari.  
Veja que nessa alternativa o problema não seria a falta de máquina e sim  
a forma em que ela é conduzida! Outra forma de exemplificar seria comparar o 
sistema Android ou Windows Mobile com o IOS da Apple. Percebemos claramente 
que o IOS depende de muito menos recursos de hardware do que seus concorrentes, 
isso se dá por conta que os engenheiros da Apples tiveram o cuidado de 
maximizar a qualidade de seus algoritmos ao contrário de seus rivais. 

 

 Entre os dias 23 e 24 de Novembro de 2013, foram registradas:

6%

28%

19%

47%

Por propaganda enganosa
por site lento/fora do ar
Porque não conseguiu comprar
outros motivos

Reclamações referentes á 187 empresas.80mil 
157 das empresas seriam Lojas Virtuais
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Submarino ficou fora quase a noite inteira e para descontrair colocou uma mensagem 
brincando mas o usuário foi no Reclame Aqui e não brincou não :(

2013 Em Off: Submarino
Grupo B2W



Americanas.com foi o Dejavu da B2W, pois ficou fora e colocou a mensagem igual 
como fez seu parceiro Submarino :(

2013 Em Off: Americanas
Grupo B2W



Americanas.com e o Submarino bem que tentaram mas só piorava as coisas :(

Grupo B2W
2013 Em Off: Amaricanas



No Extra parecia que não se tinha CDN, pois as imagens carregavam além de…

Grupo Novapontocom
2013 Em Off: Extra



 não conseguir concluir nenhuma compra :(

Grupo Novapontocom
2013 Em Off: Extra



Em off: Casas Bahia

Com as Casas Bahia acontecia a mesma coisa que com seu parceiro :(

Grupo Novapontocom
2013 Em Off: Casas Bahia



Com o Girafa eu ate tentei por diversas vezes, mas a tela permanecia a mesma :(

2013 Em Off: Girafa



Ricardo Eletro era um catalogo online, ele até entrava em sua frontend, mas não possuía SSL Offloading em seu HTTPS, 
com isso não existia nenhum tipo de controle de cache em suas páginas HTTPS e o alto processamento foi a gota dagua :(

Grupo Máquina de Vendas
2013 Em Off: Ricardo Eletro



O FastShop nem se mexeu, a noite inteira ele ficou off :(

2013 Em Off: FastShop



Antes do Blackfriday o Balão da Informática fez algo que nunca vi nenhum outro e-commerce ousar 
fazer. Para criar expectativas nos clientes ele bloqueou as vendas com um modal informando que só 
voltaria as 0h, porém eles não contavam com o forte sistema de cache preso ao navegador do cliente, 
ao notarem que isso havia acontecido, eles desligaram o cache no que resultou em um erro pelo alto 
nível de processamento no sistema que trabalhava sem cache :(

2013 Em Off: Balão da Informática



Pense em um sistema que custou 1 milhão de dólares? Sim é verdade! até a Netshoes com sua 
poderosa plataforma ATG by Oracle somente assistiu de camarote a Blackfriday passar :(

Grupo Netshoes
2013 Em Off: Netshoes

Isso mesmo página branca! 
Totalmente impossibilitado de comprar



A notícia foi "VTEX e Loja 
Integrada operam 24h na 
Black Friday”  !
Porém ao buscar no 
Google vai encontrar 
outras notícias.. !

:(

veja mais em: https://www.facebook.com/vtexonline/posts/569270363161067

veja mais em: https://www.facebook.com/lojaintegrada/posts/554014318002569?stream_ref=5

2013 Em Off: Vtex e Loja Integrada



Segundo relatos encontrados no Google alguns cases nacionais tiveram o pico de até 2.400 transações por minuto. Isso realmente é muito 
para um e-commerce de médio porte, porém os e-commerces de grande porte gastam uma fortuna com sua infraestrutura e mesmo assim 
alguns insistem em dizem que seus servidores não possuem redundância suficiente para atender toda a demanda. !
Observe algo, se levarmos em consideração que os grandes cases possuem gastos na casa dos milhões com sua infraestrutura, com 
certeza eles já possuem servidores de última geração 100% dedicados em um Data Center renomado oferecendo um Cluster gigante e um 
SLA de 99.9999%. Ai então te pergunto: Porque então o problema estaria nos servidores, já que eles possuem o que tem de melhor em 
servidor?  !
Provavelmente eles esqueceram que o problema pode ser exatamente o Rubinho (Rubens Barrichello), ou seja, que a plataforma deles 
exigem de forma exagerada recursos de processamento para poder atender as requisições! E isso significaria que a plataforma não estaria 
pronta para atender a alta demanda de compras simultâneas. !
O Blackfriday é algo muito novo para nós brasileiros, como vimos anteriormente essa é uma tradição americana e por esse motivo as 
plataformas nacionais não foram concebidas com tanta maturidade para suportar as demandas de forma otimizada. Ou seja, é fato, que as 
plataformas brasileiras estão vivenciado somente agora as experiências que já foram vividas por plataformas de países onde possuem a 
muito mais tempo o Blackfriday e que tiveram a evolução tecnológica da internet mais cedo do que nós. !
Então se você é um cliente de médio ou grande porte que possui uma plataforma onde é visível que ela não 
suporta ao processamento em grande escala mesmo com uma infraestrutura gigante de alto nível, acreditamos 
que vale a pena você considerar a mudança da plataforma em questão por uma que seja elástica e que possuí um 
alto nível de performance.  !
Anotamos abaixo alguns pontos fundamentais para auxiliar quem pensa em migrar de plataforma ou para você que ainda esta 
pesquisando qual plataforma usar em seu projeto. Exija uma plataforma: !
• Que seja uma plataforma estrangeira de um país que possua a tradição do Blackfriday, pois assim com certeza eles terão know how 

aplicado na plataforma; 
• Que possua mão de obra abrangente e qualificada, além de uma boa rede de desenvolvedores espalhada pelo mundo; 
• Que possua atualizações constantes e que faça uso de ótimas tecnologias de ponta; 
• Que possua grandes cases mundiais que á usa, como por exemplo: Sony, Puma, Samsung, Lenovo, Obama, Nike,…; 
• Que possua profissionais de altíssimo nível com experiências em grande rede varejista mundial; 
• Que possua toda experiência de um gateway que já realizou gigantescos processos de pagamentos em lote; !!

Prepare-se para o Blackfriday Brasil 2014!2013 Como escolher uma plataforma



Magento a melhor plataforma de e-commerce 
Prepare-se para o Blackfriday Brasil 2014!2013



Magento é a plataforma open source para Ecommerce mais reconhecida em todo o mundo e possui uma vasta 
comunidade online. Não é só uma plataforma robusta com todas as vantagens de um CMS, mas também é um 
sistema user-friendly que proporciona uma UX (user experience) agradável tanto no backend como no frontend.

Grandes marcas mundiais utilizam o Magento 
!
Abaixo confira algumas marcas conhecidas que usam o Magento como plataforma para suas lojas virtuais 
!
• Samsung (mobileshop.samsung.fr); 
• Ford (accessories.ford.com); 
• Fox (foxconnect.com); 
• Barack Obama (store.barackobama.com); 
• Blockbuster (blockbuster.dk); 
• Olympus (getolympus.com); 
• Men’s Health (shop.menshealth.com); 
• Kyocera (kyoceraadvancedceramics.com); 
• Benq (shop.benq.us); 
• Nestle (boutique.nespresso.com); 
• Hillary Clinton (hillaryclinton2016.com/store); 
• Lenovo (outlet.lenovo.com); 
• Nike (nikestore.com.au); 
• Kliping (kipling.com/int); 
• Puma (cobragolf.com/pumagolf); 
• Mont Blanc (montblancgroup.com); 
• Angry Birds - Rovio (shop.angrybirds.com/us); 
• Kaiser + Kraft (kaiserkraft.cn); 

veja mais em http://magento.com/customers/customer-showcase

Apresentação Magento - Grandes Cases
Prepare-se para o Blackfriday Brasil 2014!2013



• Mais de 800.000 membros na comunidade oficial. 
• Mais de 4 milhões de downloads realizados. 
• Mais de 125.000 lojas virtuais do mundo usando Magento.

• A plataforma mais popular do Brasil, segundo dados do 
Google Trends 

• Plataforma líder com 31,4% de market share mundiais

Fazendo uma rápida análise sobre segurança:  
 

Quantos hackers gostariam de invadir o e-commerce 
do homem que é considerado o Number One na 

atualidade?

visite: http://store.barackobama.com

Em suma, o Magento é uma plataforma completa, extensível e 
personalizável que nos permite desenvolver lojas online com a 
garantia e fiabilidade necessárias para o sucesso do seu negócio. 

Google Trends

Apresentação Magento - O mais popular
Prepare-se para o Blackfriday Brasil 2014!2013



Magento a melhor plataforma de e-commerce 
Prepare-se para o Blackfriday Brasil 2014!2013

Ainda tem mais…

fim

E então já se decidiu sobre qual será sua plataforma?

by DA


