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Tendências estratégicas para o e-
commerce no Brasil 

Apresentação 
O estudo a seguir tem como objetivo apresentar o 

panorama do e-commerce no Brasil, sua evolução e 

as novas tendências. 

 

Estudar e entender as melhores formas de 

impactar o e-consumidor, entender quem são, 

como pensam, como agem, como e de onde 

compram via Internet; quais os principais horários, 

como são impactados e como avaliam as lojas 

virtuais. 

 

O estudo pretende entender como as principais lojas 

virtuais trabalham, quais são as novas tendências 

em comércio eletrônico no Brasil e no mundo e 

traçar novas estratégias para impactar o consumidor 

 

O resultado final é apresentar um relatório para 

tomada de decisão das lojas para que essas possam 

aumentar as vendas no mundo virtual. 

Mais 
usuários 

Menos 
Usuários 

Fonte: http://www.internetworldstats.com e institutos diversos 

A Internet  no Mundo 

• O uso da internet é talvez o fenômeno mais importante na história recente da humanidade 
• Segundo os dados da InternetWorldStats aproximadamente 1/3 da população mundial tem acesso à internet (+ de 2 bilhões de 

pessoas) 
• 76% desse contingente de usuários (dados de 2014) vivem em apenas 20 países 
• Em ordem de número de usuários estão China com 485, EUA com 245, India com 100 Japão com 99 e Brasil com 75 miljões de 

usuários 
• Somos o 5 país com o maior número de usuários de internet no Mundo 

O que os Brasileiros Fazem na Internet? 

O estudo abaixo foi realizado no primeiro semestre de 2014 e mostra que comprar na web é o segundo maior 
motivo pelo qual se usa a internet no Brasil 

http://www.internetworldstats.com/
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1996 - BookNet  
1º loja de  

e-commerce do 
Brasil  

Jack London – RJ 

1999 GP 
Investimentos 

compra a Booknet 
e Cria o Submarino 

1999 

Americanas.com 

2002 – NetShoes 
Marcio Kumrian 

2005 - Submarino 
abre o capital 

2005 - 
Americanas.com 

compra o 
Shoptime 

2005 - Submarino 
compra 

Ingresso.com e 
Travelweb 

2006 - Fusão entre 
Submarino e 

Americanas.com = 
B2W 

2007 - Netshoes 
fecha todas lojas 

físicas 

2008 – 
Lançamento do 
Site Blockbuster 

2008 Agosto – 
Ehub + Globex 

criam a 
pontofrio.com 

2009 – Netshoes 
investe no time do 

Santo André 

2009 – Fundo Tiger 
Global compra 

30% da Netshoes 

2010 – eHub vira 
Nova PontoCom. 
Pão de Açucar, 
Globex + Casas 

Bahia 

2010 Natal  – 
Reclamações 

Procon por atraso 
contra B2W 

chegam ao topo 

2011 – Tiger 
compra + 17% da 

Netshoes 

2011 Março - LA 
faz aporte de R$ 1 

bilhão na B2W 

2011 Maio - 
Americanas.com é 
proibida de vender 

no RJ 

2011 Novembro  - 
Americanas é 

proibida de vender 
em SP. Multa de 
R$ 1,7 milhões 

2012 – Magazine 
Luiza lança serviço 

de vendas por 
redes sociais 

Breve Histórico do E-Commerce Brasil 

Febre 
compra 
coletivas 

Breve Histórico do E-Commerce Brasil 

O Faturamento do E-Commerce vem crescendo a taxas médias de 30-40% ao ano 

Quem é quem no E-Commerce Brasileiro 

Fonte: Google Adplanner + Revista Época Negócios fev 2012 

Não inclui 
passagens 
aéreas, leilões, 
classificados, 
busca, etc. 
Somente Lojas! 

B2W = americanas + 
Submarino R$ 4.3 bi 
 
Nova Pontocom = 
Casas Bahia + Ponto 
Frio + Eletro  R$ 3.6 bi 
 
Netshoes R$ 1 bi 
 
Pequenas e micro  
R$ 2 bi ou 8% do 
setor. Nos EUA 33% 

Produtos mais vendidos 
Segundo os estudos WebShoppers da E-bit, foram comprados cerca de 20,4 milhões de produtos 
em 2013. Dentre os mais vendidos estão: Livros, Beleza&Saúde, Informática e Eletrônicos. Abaixo o que 

cada categoria representa em porcentagem e vendas dentro de todo o universo de vendas: 

 

Livros 

17%  

3,4 MM B&S 

12%  

2,4MM 

Inform 

11%  

2,2MM 
Eletros 

9% 

1,8MM  

As 4 categorias abaixo representam 9,8MM  de 

produtos vendidos, o que representa 48% do 

total das vendas de produtos pela web 
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Principais períodos de e-venda 

Período 

Faturamento 

Ticket Médio 

Crescimento 

em relação a 

2007 

Categoria 

destaque 

Dia das Mães 

23.04 a 09.05 

381 milhões 

R$ 328,00 

53% 

Eletrodomésticos 

= 7% 

Dia dos 

namorados 

28.05 a 13.06 

324 milhões 

R$ 319,00 

43% 

Saúde&Beleza = 

12% 

Dia dos pais 

30.07 a 14.08 

338 milhões 

R$ 324,00 

30% 

Eletrônicos = 

10% 

Natal 

15.11 a 23.12 

1,25bilhão 

R$ 346,00 

15% 

Informática = 

9% 

Dia das 

Crianças 

28.09 a 12.10 

360 milhões 

R$ 318,00 

30% 

Brinquedos = 

5% 

Dados do E-bit para o ano de 2008 

Expectativas para 2014 

Ticket Médio 
acima de R$ 

327,00 

17,2 MM de e-
consumidores 

30 MM 
produtos 
vendidos 

Manter a 

lista de 

produtos 

mais 

vendidos 

Domínio da 

classe C 

no 

ambiente 

digital 

R$ 10,5 Bilhões de reais em 

faturamento bruto 

Aumento 

dos 

pequenos 

varejistas 

na web 

Evolução do e-consumidor no Brasil 
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Faturamento em bilhões de reais 

17,2 milhões 
Valor estimado 

13,8 milhões 

9,5 milhões 

7 milhões 

4,5 milhões 

http://www.e-commerce.org.br/stats.php 

Crescimento 

de 35% 

Crescimento 

de 27% 

Crescimento 

de 32% 

Crescimento 

de 20% 
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Processo de compra online 

Quero comprar um 

celular novo. Qual 

a melhor opção? 

Pesquisa no Google 

sobre as marcas 

Seleciona as marcas 

preferidas 

PESQUISAR 

Sites das 

marcas 

Blogs e 

Redes 

Sociais Comparativos 

de preços 

Nesse estágio o consumidor já sabe 

todas as informações sobre o produto e 

as lojas mais baratas ou que lhe 

oferecem as melhores condições 

Ok. Mas onde comprar? 

Qual a cabeça desse consumidor? 

Como 

compra? 

Como 

pensa? 

Como 

pesquisa? 

Como 

influencia? 

Como é 

influenciado? 
Quais 

são seus 

medos? 

Pesquisas sobre E-consumidor 

60% 
40% 

71% 

40% 

12% 

1% 

12% 

2% 
1% 

5% 
18% 

9% 

14% 
23% 

31% 

1% 

7% 21% 

36% 

21% 

14% 

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3A3dny2l8sEpQJ%3Awww.camara-e.net%2F_upload%255Cperfil_e-consumidor.pdf+n%C3%BAmeros+de+e-consumidores+no+Brasil&hl=pt-BR&gl=br&pli=1 

40% 

42% 

18% 

Pesquisas sobre E-consumidor 

60% 
40% 

71% 

40% 

12% 

1% 

12% 

2% 
1% 

5% 
18% 

9% 

14% 
23% 

31% 

1% 

7% 21% 

36% 

21% 

14% 

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3A3dny2l8sEpQJ%3Awww.camara-e.net%2F_upload%255Cperfil_e-consumidor.pdf+n%C3%BAmeros+de+e-consumidores+no+Brasil&hl=pt-BR&gl=br&pli=1 

40% 

42% 

18% Ok. Entendemos o perfil básico do 

e-consumidor; porém nessa 

pesquisa, vamos mais afundo!!! 
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Perfil do e-consumidor 
• 86% estão plenamente satisfeitos com suas compras online 

• Consumidores estão cada mais informados; 16% não consideram marcas ou 

produtos que não estão nas 5 primeiras páginas do Google. 

• Optam por compra com segurança, algo que não é exclusivo dos líderes do 

mercado.  

• 60% pagam suas contas pelo cartão de crédito e 29% via boleto 

•.Dos e-consumidores MUITO SATISFEITOS, 70% possuem grande 

possibilidades de voltar as lojas se ficarem “felizes” com a loja e preços e 86% 

voltam quando possuem um bom atendimento; dos SATISFEITOS 53% voltam 

se ficaram “felizes” e 42% voltam se foram bem atendidos. 

• As mulheres gastaram em média R$272,00 enquanto os homens gastaram 

R$375,00, ou seja, 38% a menos que eles. 

• Antes de comprar, 60% dos brasileiros acessam o site da loja e 58% 

consideram opiniões de internautas na web (ante a 48% desde dezembro de 

2008). 

• Consumidores compram 24 horas por dia, mas se concentram entre as 8h e 

17h 

•74% dos internautas clicam em resultados da busca natural e a classificam 

como influentes nas compras 

• 97% dos e-consumidores usam buscadores, desses 94% usam o Google 

como principal fonte de pesquisa e o classificam como forte influenciador 

• 86% dos e-consumidores comparam preços e pesquisam sobre os produtos 

antes de comprar, desses 76% pesquisam online e compram na loja física 

•74% dos e-consumidores são Light Users, compram 2 a 3 vezes ao ano 

 

 

 

Classe AAA – Mercado de luxo 

• O setor que faturou em 2012 US$ 5,99 bilhões e cresceu 12,5% em 

relação a 2011; com ticket médio de R$ 3.050,00 para R$ 3.454,00 (13% 

superior a 2011).  

• As 2 principais fontes de pesquisa para compra do público “endinherado” 

são revistas especializadas/segmentadas (alto luxo) e a Internet. 

• A renovação de portfólio é uma das principais formas de manter o 

interesse para 28% do público pesquisado 

• O público valoriza tanto a exclusividade dos produtos quanto o glamour 

ou tradição da marca(35%). Os demais critérios citados foram: 

atendimento personalizado (16%), variedade de produtos e serviços (8%), 

localização (3%) e preço (2%); Para 69% o consumo é um prazer. 

• Apenas 37% dos clientes deste mercado são homens, contra 63% de 

mulheres. Outro predomínio ocorre no Estado de São Paulo que concentra 

61% de consumidores do luxo. Em 2008, só a capital paulista abrigou 

pouco mais da metade (51%) dos clientes deste mercado.  

• A maior parte dos consumidores do segmento (40%) tem entre 26 e 35 

anos. Do total, 42% têm grau de instrução universitário e 36% é pós-

graduado. 

• 43% deles têm renda mensal superior a R$ 10 mil e 54% fazem 

investimentos pessoais acima de R$ 100 mil. 

Classe C 

• O grande crescimento da Internet nos últimos 3 anos se 

deve muito ao fato das classes CDE entrarem na web com 

força total, principalmente a classe C, responsável por cerca 

de 65% da população brasileira. 

• Renda mensal (pessoal) entre R$ 1.062,00 e R$ 2.017,00 

• De acordo com pesquisa realizada pelo instituto Ipsos para 

a financeira Cetelem, em apenas dois anos, de 2005 a 2007, 

um contingente de 23,5 milhões de pessoas entraram na 

Classe C. 

• Estão entrando com força na web e já representam os 

maiores consumidores online, superando as classes AB, 

com maior poder financeiro. 

 

Escolha da loja virtual 
Segundo estudo da E-bit, cerca de 50% dos e-consumidores escolhem 

as lojas que já conhecem. 

 

"O consumidor quer segurança e faz a escolha baseado em alguma 

experiência bem-sucedida", afirma Pedro Guasti, diretor da E-bit 

 

Cerca de 11% são impactados por banners e 9% por indicação de 

amigos; apenas 25% dos internautas compram pela web; entretanto a 

confiança do e-consumidor vem aumentando com o meio. 

 

Os pontos principais para escolha de uma loja virtual: 

• Avaliação dos compradores 

• Indicação de amigos 

• Facilidade na compra 

• Comprometimento na entrega 

• Transparência 

• Confiança na marca (loja) 

• Melhor posicionado no Google 

• Registrado no Registro.br e Receita Federal 

• A esmagadora maioria só compra em lojas conhecidas, pois tem 

medo de arriscar pagar e não receber. 

• Informações disponíveis de lojas e produtos em sites de busca, 

comparação de preços e conteúdo colaborativo (Web 2.0). 

 

86,48% dos clientes on-line estão satisfeitos com o mecanismo de 

compra oferecido pelas lojas virtuais: os quesitos que mais contribuem 

para o índice de satisfação do consumidor são entrega no prazo, 

qualidade no atendimento e navegação. 
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Influência das Redes Sociais na e-compra 

Segundo estudo E-life em 2012 o Twitter subiu de 6º para o 2º serviço mais 

utilizado nas postagens de depoimentos sobre marcas e produtos, com 23%. 

Mesmo conquistando espaço não ultrapassou a marca de 45,9% do Facebook, que 

continua líder no ranking, no quesito gerar buzz sobre experiências de compras 

online 

 

A faixa etária do usuário das redes sociais no Brasil: jovens entre 19 e 25 anos, 

(Facebook) seguidos pela faixa etária de 26 a 30 anos (TWITTER), que publicam 

depoimentos nos serviços MGC (Mídia Gerada pelo Consumidor) 

 

“Isso nos permite prever que o hábito de leitura e utilização das mídias sociais para 

decisão de compra de produtos e serviços irá se consolidar nos próximos anos, 

juntamente com o envelhecimento da população jovem, pioneira no uso das redes 

sociais”, diz Alessandro Barbosa Lima, CEO da E-Life. 

 

A região Sudeste  concentra o maior número de usuários com 64,8%. A região Sul, 

com 15,6%.  

 

Raking: 

• Facebook – 45,9% 

• Twitter – 23,0% 

• Blospot – 12,5% 

• Reclame Aqui – 8,9% 

• Yahoo! Respostas – 4,2% 

• Wordpress – 3,0% 

• YouTube – 1,9% 

• Flickr – 0,4% 

• Spaces.live – 0,1% 

• Fotolog – 0,1% 

 

 

 

http://blog.elife.com.br/2009/06/29/elife-
apresenta-estudo-sobre-perfil-da-blogosfera-
brasileira/ 

Na web, o amigo é aquela 

pessoa da comunidade. 

Uma indicação sua é muito 

importante para conversão 

Como as empresas podem entender o e-consumidor? 

Atendimento às necessidades e desejos do consumidor online, ampliando o 
relacionamento com o cliente em todas as fases 

Estudo dos padrões de comportamento online dos usuários, oferecer promoções especiais, modificar 

estrutura e conteúdo do site, substituir publicidade com baixo desempenho: Análise de todo o 
processo em real time. 

Interação com o usuário: perguntas, informações, mensagens, encontra links relacionados, participa 

de debates,oferece sugestões, tem suas dúvidas respondidas =  Empresas devem ter padrões 
rápidos para respostas  

Criar produtos e/ou serviços direcionados e baseados nos perfis dos clientes, informações estas, que 
podem ser eficazmente tratadas através de banco de dados e de pesquisas realizadas via web. 

CRM 

Insights do mercado 

Tudo no mundo online é muito dinâmico, muito rápido e acompanhar 

todas as tendências e saber ouvir o que o usuário quer também é 

fundamental: MercadoLivre oferece uma área, denominada Tendências, 

que permite ao vendedor identificar o que os usuários estão buscando e 

qual tipo de produto terá um maior impacto dentro da comunidade 

MercadoLivre - Stelleo Tolda é Diretor Presidente do MercadoLivre.com 

Segundo estudo da IDC as tendências para o varejo são: a 

ampliação do financiamento ao consumidor (que hoje chega a 

24 vezes) para 36 ou 48 parcelas; o oferecimento de garantias 

ao consumidor pelo próprio varejista e não mais pelo fabricante 

e o treinamento efetivo de pessoal. 

 

Tendências para o E-commerce 

Vídeos: Propaganda, 

Vitrines virtuais, Manual 

de instrução de produtos 

Grande aposta na 

comodidade e facilidade 

da compra online 

Rápida substituição de 

produtos com defeito – o 

que pode facilitar futuras 

ações pós-vendas. 

Grandes varejistas 

comprando pequenos 

Incentivo a venda de 

produtos de nicho + 

pequenos varejos 

entrando na web 

Oferecer diversas 

condições de pagamento 

(maior número de 

parcelas e formas) 

Oferecer promoções mais 

atraentes, com descontos 

especiais = converter 

visitas em compras 

Opções de produtos que 

sejam adequadas 

a nichos específicos de 

clientes  

Lojas especiais das 

marcas 
Melhora na logística 

Redes sociais como fonte 

de pesquisas e 

monitoramento do 

consumidor 

Lojistas monitorando 

Redes Sociais e 

oferecendo campanhas 

focadas. 

Promoções especiais de 

acordo com a 

performance do produto 

Perda de participação dos 

principais players para 

pequenos e emergentes 

varejistas 

 Retail Monitor do E-bit – 

ferramenta de intenção de 

compra pelos e-

consumidores 

Sustentabilidade 

Diferenciais no 

atendimento ao cliente 

= HUMANIZAÇÃO 

Descentralização das 

lojas virtuais 

E-mails marketing 

baseado em 

comportamento e busca 

do consumidor 

Programa de afiliados de 

acordo com conteúdo de 

sites e blogs parceiros 

Incentivos para 

transformar os 

visitantes em clientes  

métricas que tragam 

resultados mais precisos de 

impactos e 

acompanhamento do 

consumidor na web 

Destaque para “Marcas 

mais admiradas” nas lojas 

virtuais 

Outlets virtuais 
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A idéia aqui é que essas tendências sirvam para 

formular estratégias de defesa, um muro, contra a 

grande concorrência que vem por ai.  

RETOMAR O POSTO PERDIDO!!! 

Insight de tendências 

 

 Levantamento comparativo do quarto trimestre de 2012 com igual 

período de 2011 revela que os dez maiores varejistas do mercado 

nacional perderam 3,2 pontos percentuais de participação no mercado, 

mesmo que continuem registrando forte crescimento em seus resultados 

individuais. Se considerado somente a participação do líder de mercado, 

a perda chega à 5,3 pontos percentuais de market share 

Os pequenos e médios varejistas registraram um crescimento de 6% na 

participação no mercado se comparado os resultados do quarto trimestre 

de 2011 e 2012. 

 

 

Futuro... 

As compras sairão do ambiente do PC. Vão para o Mobile, TV e 

Vitrine Digital. O mundo está se tornando digital e em pouco 

tempo 100% da população terá acesso a conexões de banda 

larga e acessando de outros dispositivos, como relógio por 

exemplo 

Futuro... 

Lojas virtuais oferecerão conteúdos para seus usuários, não 

apenas pensando na venda, mas no modo de uso dos produtos. 

Serão plataformas onde marcas-anunciantes conversarão com 

seus consumidores, além de usuários se relacionarem com 

outros usuários 
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Futuro... 

Grandes lojas virtuais incorporando pequenos varejos online 

como modelo de oferecer um serviço mais barato e produtos 

para segmentos de nicho = LONG TAIL  

Futuro... 

Programa de afiliados baseado em palavras-chave do blog e no 

comportamento do leitor, utilizando ferramentas de métricas para 

entender quem acessa o blog e oferecer produtos relevantes = 

aumento na rentabilidade do blogueiro. 

CONCLUSÃO 


