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25 Brasil é o 1º país latino no ranking do e-commerce

Campanha de marketing para o
Dia das Mães: saiba como
planejar

Mai/12

Com crescimento de 43% entre 2010 e 2011, o comércio eletrônico no país atingiu os US$ 25 bilhões de dólares no ano
passado – 59,1% de todas as transações comerciais on-line da América Latina.
O segundo lugar está o México, com apenas 14,2%. Os países caribenhos aparecem em seguida, com 6,4%, seguidos de
Argentina (6,2%), Chile (3,5%), Venezuela (3,3%), América Central (2,4%), Colômbia (2%) e Peru (1,4%).
Segundo o estudo encomendado pela Visa, a alta foi de 43% em apenas um ano e colocou o Brasil como o primeiro país
latino-americano. Aas vendas on-line ultrapassaram 1% do nosso PIB.
A AméricaEconomia Intelligence é a empresa responsável pelo levantamento e revela que Brasil e América Latina
mostraram significativo aumento em vendas pela web nos últimos dois anos.
Entre os fatores mais importantes para este crescimento estão a maior segurança e confiança do consumidor no momento
da compra. As plataformas de negociação em novos canais (como as redes sociais), as reformas governamentais também
incentivaram a atividade, assim como um uso maior dos meios de pagamentos eletrônicos (como os cartões de crédito).
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Em 2018, segundo o Ebit, o ecommerce faturou R$ 2,11 bilhões
no Dia das Mães. Veja nossas dicas
e desenvolva uma boa campanha.
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Dados mostram que a população
acima dos 60 anos está cada vez
mais ativa, produtiva e conectada.
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estão entre as previsões reveladas
no estudo global.
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