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Se 2020 foi um ano que entrou para a história e acelerou o mercado de 

e-commerce, 2021 não foi diferente. A aceleração continuou e o hábito 

da compra online se consolidou, principalmente na América Latina.

No segundo ano de pandemia, a vacinação contra a Covid-19 ganhou 

escala, o comércio físico reabriu e tendências que levariam décadas 

para se concretizar se popularizaram em questão de meses. Recordes 

em vendas foram alcançados, além de novas tendências de consumo 

que foram ditadas pelo mercado ao longo do ano. 

Em 2021, muitos lojistas sentiram na pele a dor do crescimento, outros 

observaram queda nas vendas online, implementaram novas 

estratégias, testaram novos canais de vendas, utilizaram ações figital, 

exploraram integrações com parceiros em suas lojas, entre diversos 

outros comportamentos que serão melhor detalhados ao longo

deste relatório.

Portanto, em tempos de aceleração no mercado, prova-se cada

vez mais a necessidade de tomar decisões com base em dados.

Pensando em gerar insumos para a tomada de decisões mais certeiras, 

apresentamos a sétima edição do NuvemCommerce, nosso relatório 

anual com resultados do comércio eletrônico em 2021. 

Mais um ano
histórico  e com
quebra de recordes!
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https://www.nuvemshop.com.br/blog/figital/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Neste conteúdo, você descobrirá dados sobre:

Pesquisas externas de grandes empresas de inteligência de dados;

Dados exclusivos sobre vendas dos lojistas Nuvemshop.

Além disso, você confere as principais 

tendências do mercado para 2022. 

Dessa forma, será possível analisar e 

planejar a estratégia da sua loja virtual 

para este ano e mostrar ao mundo do 

que você é capaz! 

Então, vamos começar?
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Em 2020, o comércio eletrônico registrou um crescimento global recorde em receita

(de 25,7% comparada a 2019). 

Em 2021, não foi diferente. De acordo com o eMarketer, a estimativa é que o mercado de 

e-commerce global tenha crescido 16,8% em receita, em comparação com 2020, o que 

representa aproximadamente US$ 4,9 trilhões movimentados ao longo do ano.

Evolução do  faturamento do e-commerce

no mundo (US$)

= Crescimento de vendas (%)

= Vendas do e-commerce dentro do varejo total (on e offline)Fonte: eMarketer

= Vendas em trilhões do e-commerce no varejo

NuvemCommerceO e-commerce no mundo

https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2021
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NuvemCommerceO e-commerce no mundo

Assim como em 2020, a Ásia e a América do Norte lideraram o ranking de vendas no 

comércio eletrônico. Segundo o eMarketer, a região da Ásia-Pacífico respondeu por 

aproximadamente 60% das vendas online no mundo em 2021. A América do Norte apareceu 

em segundo lugar, com 20% das vendas, e a Europa Ocidental, com 12%.

Segundo estudo do Statista, a tendência é que, em 2022, as vendas cross-border

(uma operação que ultrapassa fronteiras de países) representem 22% da comercialização de 

produtos físicos no e-commerce. 

Os pagamentos digitais também cresceram significativamente, o que ajudou a impulsionar o 

e-commerce no último ano. De acordo com a pesquisa World Payments Report, da Capgemini, 

45% dos consumidores no mundo utilizam carteiras digitais para fazer pagamentos, ante 23% 

em 2020. A pesquisa estima que, até 2025, os pagamentos sem moedas, que incluem 

transferências eletrônicas bancárias, devem crescer 18,6% ao ano.

Uma tendência que já vinha sendo analisada no 

mercado desde 2020 é o crescimento constante do 

comércio eletrônico na América Latina. Segundo a 

previsão realizada pelo eMarketer em julho de 2021, 

seria possível ver uma projeção de crescimento de 

26% nas vendas do comércio eletrônico na região 

em 2021. 

Um estudo realizado pela Enext, em parceria

com a Wunderman Thompson, no qual foram 

entrevistadas mais de 28 mil pessoas em todo o 

mundo, revelou que, em 2021, o e-commerce teve 

um impacto muito mais significativo na América 

Latina do que em outras regiões no mundo. 

Espera-se que, nos próximos anos, a região se 

aproxime cada vez mais de mercados mais

maduros, como o norte-americano e o chinês. 

América Latina
a região com maior crescimento no globo!

https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2021
https://www.statista.com/statistics/867991/cross-border-e-commerce-share-world/
https://www.nuvemshop.com.br/blog/cross-border/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.capgemini.com/news/capgeminis-world-payments-report-2021/
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2021
https://wtc.wundermanthompson.com/pt-br/the-future-shopper-2021
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Fonte: eMarketer

Previsão de faturamento do e-commerce

na América Latina (US$)

As vendas pelo celular também caíram no gosto dos consumidores latinos em 2021, de acordo 

com os dados divulgados pelo EBANX em parceria com a AMI (Americas Market Intelligence). 

A participação do celular nas vendas de comércio eletrônico (o famoso m-commerce) chegou 

a praticamente 60% do volume total na região Latam. 

Segundo a AMI, até 2024, 75% das compras no e-commerce na América Latina serão 

realizadas por dispositivos móveis.

Os estudos só comprovam a necessidade de ter uma estratégia de vendas mobile-first quando 

se tem uma loja virtual e a importância de um site responsivo, capaz de gerar uma excelente 

experiência de navegação e de compra. A tendência é que, se o visitante não conseguir 

navegar no site pelo celular, dificilmente retornará pelo computador — apenas irá procurar

por outro e-commerce mais responsivo. 

Em resumo, os consumidores latino-americanos já incluíram o hábito da compra online em 

seu dia a dia, e a tendência é que esse costume fique cada vez mais enraizado.
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https://business.ebanx.com/en/resources/beyond-borders-2021-2022
https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvemcast-m-commerce/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/blog/mobile-first-index-marketing-digital/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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NuvemCommerceO e-commerce no Brasil

No Brasil, o comércio eletrônico também alcançou um patamar de crescimento muito acelerado 

no último ano. Segundo um relatório da NeoTrust, já em março de 2021, foi registrado o maior 

mês da história em volume de vendas do comércio eletrônico no país, com R$ 35,2 bilhões

em vendas — um aumento de 72,2% comparado a 2020. 😱

E não paramos por aí! O e-commerce brasileiro seguiu quebrando recordes ao longo do ano, 

segundo a 44ª edição do WebShoppers, relatório elaborado pela Ebit Nielsen. No primeiro 

trimestre de 2021, o mercado atingiu R$ 53,4 bilhões em faturamento, um crescimento de 31% 

em relação ao mesmo período no ano anterior.

Ainda segundo o estudo, no primeiro semestre do ano, foi observado crescimento nos 

seguintes segmentos:

Alta de 56% no 

faturamento e 48% 

nos pedidos.

Pet shop

Alta de 155% em 

vendas e aumento

de 67% em pedidos.

Casa e decoração

A Confederação Nacional do Comércio 

estimou um faturamento de R$ 304 

bilhões no e-commerce brasileiro ao 

longo do ano, um avanço de 38% 

comparado com 2020. 

Isso se dá pois, mesmo após a abertura 

das lojas físicas, lojistas de todos os 

tamanhos passaram a dar mais atenção 

para o digital, já que a compra online 

virou hábito para os brasileiros.

Segundo o estudo Future of Retail 2021, 

da Euromonitor, nos próximos anos, os 

espaços exclusivamente físicos seguirão 

sendo a base do varejo brasileiro, mas 

terão uma redução significativa na sua 

contribuição em vendas, passando de 

71% em 2019 para 58% em 2025.

Ou seja, 42% das vendas do varejo

no Brasil virão de empresas com 

algum tipo de presença online.

Esportivo

Aumento de 48% no 

volume de vendas.

https://www.neotrust.com.br/
https://company.ebit.com.br/webshoppers/webshoppersfree
https://www.cnnbrasil.com.br/business/e-commerce-no-brasil-deve-fechar-2021-com-faturamento-de-r-304-bilhoes/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/consumo-na-pandemia-71-dos-brasileiros-preferem-compras-online/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/consumo-na-pandemia-71-dos-brasileiros-preferem-compras-online/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/jornada-do-consumidor/commerce-connection-estudo-sobre-varejo-pos-pandemia/
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Falando sobre meios de pagamento no Brasil em 2021, o Pix não pode deixar de ser 

mencionado. Segundo o estudo anual Beyond Borders 2021/2022, lançado pela fintech 

brasileira EBANX, com apenas um ano de operação, o Pix já representa 6% do valor total de 

pagamentos feitos no comércio digital. 

Usado por mais da metade da população brasileira, este meio já ultrapassou boleto e cartões 

de crédito e débito em volume total (número de transações). De acordo com o estudo, a 

tendência é que esse número dobre anualmente, chegando a 9% dos pagamentos no 

e-commerce em 2024. 

Os dados do EBANX também mostram que o ticket médio dos pedidos pagos com Pix é 38% 

maior do que os pagos com cartões de crédito e boleto.

Este é um panorama geral do e-commerce no Brasil. A partir de agora, vamos nos aprofundar 

nas estratégias utilizadas por lojistas Nuvemshop em 2021: métodos de pagamentos, frete, 

dispositivos, redes sociais mais utilizadas e muito mais!

Os insights e dados abaixo foram extraídos de uma pesquisa realizada com a base de lojistas 

ativos da Nuvemshop em dezembro de 2021. A amostra foi de 940 respondentes no Brasil, 

com o objetivo de entender o comportamento dos lojistas durante o ano de 2021.

PixDébito Carteira digital Boleto

5% 6%
10% 12%

Pix no e-commerce

https://business.ebanx.com/en/resources/beyond-borders-2021-2022
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74,51%

66,85%

45,30%

33,04%

13,57%

6,89%

WhatsApp

Instagram Shopping

Loja do Facebook

Marketplaces

TikTok

Não utilizou
outros canais

Os resultados em vendas da base de lojas da Nuvemshop atingiram um marco histórico

mais uma vez em 2021. Ao todo foram 10.524.732 vendas realizadas, representando um 

crescimento de pedidos aproximado de 70% em relação ao ano épico de 2020. Ao todo, nossos 

lojistas faturaram R$ 2.309.759.562.

Você não leu errado, os lojistas da Nuvemshop ao longo do ano movimentaram mais de

R$ 2 bilhões em vendas. Este aumento foi de 77% em comparação com o ano anterior — 

aproximadamente R$ 1 bilhão a mais que em 2020.

Percebemos que, além da loja virtual, nossos lojistas utilizam outros canais de venda para 

impulsionar seus resultados. Em 2020, observamos o crescimento do Instagram como canal de 

vendas alternativo para os empreendedores, muito por conta da funcionalidade Instagram 

Shopping. Porém, em 2021, o canal de maior destaque, depois da loja virtual, foi o WhatsApp.

Canais de vendas alternativos dos lojistas Nuvemshop

Vendas

80%

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.

https://www.nuvemshop.com.br/blog/como-vender-pelo-instagram?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/blog/instagram-shopping/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/blog/instagram-shopping/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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O WhatsApp Business foi lançado em 2018 e, depois disso, ganhou diversas funcionalidades 

muito relevantes para lojas virtuais, como:

Provavelmente, este último lançamento 

influenciou muito o crescimento da plataforma 

como um canal alternativo de vendas para

os lojistas. O WhatsApp já aparecia nas 

pesquisas como o meio mais usado para 

atendimento ao cliente, e agora ganha força 

também como canal de venda direto.

Adicionar catálogo ao perfil, 

para exibir uma vitrine virtual 

ao consumidor.

Melhor suporte para catálogos 

no desktop.

Possibilidade de esconder itens 

fora de estoque.

E a nova aposta da plataforma:

a função de compras dentro 

do aplicativo.

Dica

Entenda como usar o WhatsApp 

Business no seu negócio com um 

guia completo.

https://www.nuvemshop.com.br/blog/whatsapp-business/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/ebooks-ecommerce/como-usar-o-whatsapp-business?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Em 2021, o mobile continuou no topo — e não sairá tão cedo —, como o dispositivo mais 

utilizado pelos usuários, não somente para acessar, como para comprar nas lojas virtuais. 

Dispositivos

Novamente, os dados provam

a importância de se ter uma loja virtual 

responsiva. Até mesmo o Google 

prioriza sites otimizados para mobile, 

ou seja, mobile-first, em seu 

mecanismo de busca.

Segundo o estudo Beyond & Borders 

2021 da EBANX, investir em mobile é 

estratégico pois, até 2025, espera-se 

que os smartphones respondam por 

80% de todas as conexões de internet 

na América Latina.

80,76%
Mobile

19,24%
Desktop

28,33%
Desktop

Visitas por dispositivos Vendas por dispositivos

71,67%
Mobile

https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvem-shop-celulares/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvem-shop-celulares/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Este é um KPI (Key Performance Indicator, ou indicador-chave de performance) importante 

para qualquer e-commerce, pois serve como um direcionamento para ações de marketing e 

vendas. Basicamente, o ticket médio é o valor médio dos pedidos realizados. 

Ticket Médio

O ticket médio das lojas da Nuvemshop em 2021 foi de R$ 219, valor que representa um 

aumento de aproximadamente 4%, se comparado ao ano anterior, que foi de R$ 211. Mais uma 

vez, percebemos a influência do contexto da Covid-19 e do isolamento social no valor médio 

das compras.

Já era de se esperar que houvesse um crescimento do ticket durante o ano. Se em 2020 

percebemos 6% de declínio no valor médio dos pedidos, muito influenciado pelo contexto da 

pandemia já citada antes, em 2021, o brasileiro já estava “mais acostumado” com a compra 

online, o que possivelmente influenciou no crescimento.

Para transações feitas exclusivamente pelo celular, o ticket médio foi de R$ 207.

https://www.nuvemshop.com.br/blog/kpis-ecommerce/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Destacamos para você os dados mais relevantes sobre meios de pagamentos, dados esses 

retirados do relatório de compras online realizado pela Nuvemshop em 2021.

Meios de pagamento 

Cartão de crédito impera nas compras online: 58% dos consumidores 

consultados pela Nuvemshop pagam as compras com cartão de crédito 

físico e 56%, com o cartão de crédito digital. Pix e boleto bancário são as 

outras opções escolhidas pelos brasileiros — 50% e 44%, respectivamente. 

80% dos consumidores afirmam já terem desistido de comprar em uma 

loja por não poder pagar da forma que gostariam!

55% dos consumidores, nas últimas compras, realizou a compra no 

cartão de crédito e de forma parcelada. 45% pagou à vista.

Aumento de compras com cashback: comportamento já percebido no 

NuvemCommerce 2020, cada vez mais popular no brasil, o cashback 

pode aumentar a taxa de conversão das lojas em até 3,4 vezes e 

aumentar o valor do pedido em até 46%.

Dica

Se quiser compreender mais sobre o universo de meios 

de pagamento e escolher o melhor meio para sua loja 

virtual, confira nosso checklist gratuito.

https://www.nuvemshop.com.br/ebooks-ecommerce/relatorio-pagamentos-online?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/ebooks-ecommerce/como-escolher-meios-de-pagamento?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Quando o assunto é logística, percebemos que os lojistas usam meios de frete diversificados, 

a prova disso é que desde o Nuvemcommerce de 2019, é observado uma queda nos envios 

pelos Correios, o que pode estar relacionado com o aumento da participação de outros 

meios de envio, como transportadoras e maior oferta de serviços de gestão de frete.

A opção de retirada em loja alcançou um número expressivo pois essa é uma modalidade que 

vem conquistando os consumidores por diminuir o tempo e o valor do frete nas entregas.

É importante ficar de olho nesta opção, pois promete ser tendência para os próximos anos. 

Para lojas virtuais que não possuem estabelecimento físico para retirada, uma opção no 

mercado tem sido a Kangu. A empresa disponibiliza pontos de coleta/retirada, normalmente 

o mais próximo da localização do consumidor. Geralmente esses pontos são 

estabelecimentos comerciais que contam com um espaço disponível para o recebimento, 

armazenamento e entrega das mercadorias nas mãos dos clientes. 

O frete e a logística foram o foco de investimento de muitos lojistas em 2021 e estes serão 

grandes diferenciais competitivos no varejo online em 2022. 

Na Nuvemshop, também investimos muito em logística durante o ano. Pensando em oferecer 

uma solução mais completa para nossos mais de 90 mil lojistas, anunciamos a compra da 

startup de logística Mandaê.

Frete

Com a Mandaê, teremos a capacidade de oferecer um produto superefetivo 

para o nosso lojista, que procura preços competitivos e prazos de entrega curtos 

e confiáveis”,  afirma Rodrigo Rivera, diretor de estratégia da Nuvemshop.

https://www.nuvemshop.com.br/loja-aplicativos-nuvem/kangu-shipping?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://exame.com/exame-in/nuvemshop-vai-as-compras-para-entrar-no-mercado-de-logistica-para-pmes/
https://exame.com/exame-in/nuvemshop-vai-as-compras-para-entrar-no-mercado-de-logistica-para-pmes/
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Vendas por segmentos

Lojas virtuais de Moda e Vestuário seguem liderando as vendas online, seguidas pelo 

segmento de Saúde e Beleza, com lojas de Acessórios em terceiro lugar.

Vendas por segmento

Moda e
Vestuário 
41,10%

Saúde e Beleza 
13,26%

Acessórios  12,95%

Outros  6,53%

Artesanato  4,35%

Comidas e Bebidas  3,39%

Casa e Jardim  3,20%

Joias  2,55%

Brinquedos  2,94%

Presentes  1,57%

Livros  1,36%

Eletrônicos  1,23%

Produtos Eróticos  1,19%

Esportes  1,07%
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Ticket Médio

Pensando em ticket médio por segmento, veja abaixo a lista dos segmentos com o maior valor 

médio de todas as vendas realizadas durante o ano:

Dica

O segmento de Moda é um nicho muito promissor no universo do e-commerce. 

Acesse agora mesmo nossa playlist com dicas de uma especialista no assunto e 

entenda como montar uma loja virtual de roupas, como criar uma marca do zero, 

como tirar foto das peças e muito mais!

R$ 944Equipamentos e Máquinas

Antiguidades

Viagens

Esportes

Casa e Jardim

Brinquedos

Moda e Vestuário

Outros

Presentes

Produtos Eróticos

Joias

Saúde e Beleza

Comidas e Bebidas

Artesanato

Acessórios

Livros

Eletrônicos

R$ 601

R$ 585

R$ 534

R$ 420

R$ 335

R$ 278

R$ 236

R$ 234

R$ 224

R$ 218

R$ 209

R$ 203

R$ 187

R$ 177

R$ 165

R$ 133

R$ 1000

https://youtube.com/playlist?list=PLyiCRRVy8KJQwtCv-JssxayRpsdvGhunB?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Realização de campanhas em datas comerciais

A Black Friday foi, de longe, o evento para o qual empreendedores mais se dedicaram: 6 em 

cada 10 lojistas Nuvemshop fizeram ações para a data. Abaixo, veja outras datas nas quais os 

lojistas mais aplicaram esforços durante o ano e já vá pensando nas oportunidades para 2022!

A pesquisa apontou que 1 em cada 5 lojistas não fez ações para nenhuma data, o que se 

mostra uma oportunidade, já que este percentual representa 22% da base.

Durante períodos de sazonalidade, como é o caso de datas comemorativas, o mercado fica 

aquecido para as vendas e os consumidores procuram pelas melhores opções de compra.

Por isso, realizar ações de marketing nessas datas é uma excelente estratégia para lojas (físicas 

ou online), pois aproveita o comportamento do mercado para impulsionar as vendas.

Datas comerciais

62,4%

29,3%

26,4%

23%

21%

10,7%

10%

8,7%

2,4%

1,8%

Black Friday

Natal

Dia das Mães

Dia dos Namorados

Dia do Consumidor

Dia dos Pais

Dia das Crianças

Dia do Frete Grátis

Orgulho LGBTQIA+

Dia do Empreendedor

70%

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.
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Evolução de faturamento 

na Black Friday (R$)

Média de vendas por minuto

A Black Friday é a data mais importante do calendário do e-commerce. Se em 2020 o evento 

apresentou recorde de vendas na Nuvemshop, 2021 trouxe mais um recorde! Houve aumento 

de 13% no faturamento nas primeiras 12 horas de Black Friday, se comparado ao ano anterior.

Dica

Caso queira se programar para as datas importantes para o e-commerce, confira 

nosso “Calendário Comercial 2022” e se prepare para todas as datas importantes

do ano. Confira Aqui.

100 mi

2019 2020 2021

R$ 63,4

R$ 23,7

R$ 84,4

168%

33%

% de crescimento em relação ao ano anterior 

33%

50

2019 2020 2021

11

31

38

https://www.nuvemshop.com.br/ebooks-ecommerce/calendario-comercial-2022?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Natal - 14~27/12/2020  vs. 14~27/12/2021

O Natal, como de praxe, foi a segunda data mais relevante para o comércio eletrônico em 

2021. O crescimento foi pouco se comparado ao ano passado.

Entre a base da Nuvemshop, destacamos as vendas na semana anterior e posterior à data:

Valor total em vendas (R$/milhões) 

 R$ 61.695,718  R$ 61.772,461

2020 2021
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Buscar a satisfação do cliente deve ser uma das principais metas dentro de uma empresa. Além 

disso, um atendimento de qualidade encanta os consumidores, o que gera maior potencial de 

recompra e uma boa reputação no marketing boca a boca. Que loja não quer transformar 

estranhos em fãs, não é mesmo?

Assim como no ano anterior (2020), os lojistas da Nuvemshop mantiveram o WhatsApp como 

principal canal de atendimento ao cliente.

Atendimento ao Cliente

92,33%

77,34%

49,49%

37,77%

34,05%

22,55%

1,35%

0.90%

WhatsApp

Instagram

E-mail

Facebook

Telefone

Chat on-line

Não usou nenhum canal

Outro

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.

100%
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Aqui vão outros dados interessantes sobre o atendimento ao cliente, levantados em uma 

pesquisa da Tiendeo:

Dica

Atendimento ao cliente: guia para lojas virtuais. Entenda como caprichar no suporte da 

sua loja virtual e gerar uma ótima experiência de compra para seu consumidor. 

A verdade é que alguns consumidores ainda preferem as lojas físicas devido à falta de 

foco de lojas virtuais no atendimento e experiência dos clientes. Afinal, nada se compara 

a uma compra física com um ser humano real, por isso a importância da humanização da 

comunicação nas lojas virtuais e do foco no atendimento ao cliente: ouvir, atender e 

resolver não só os problemas, mas também as preocupações dos consumidores.

Esta é uma das formas mais eficazes de retê-los. 

O atendimento ao cliente é o principal fator de fidelização para os brasileiros: 

48% dizem que a atenção dedicada ao cliente é o fator que determina em qual 

marca ou loja depositarão sua confiança e fidelidade;

Apenas 15% dos consumidores dizem que o preço é um fator decisivo para serem 

fiéis a uma marca;

77% dos brasileiros admitem terem ficado decepcionados com uma de suas marcas 

ou lojas favoritas, por não atenderem às suas expectativas de atendimento;

Segundo 41% dos respondentes, o reembolso de compras (em caso de devoluções) 

é a forma mais eficaz de conquistá-los;

30% disseram que descontos, atividades de entretenimento ou acesso VIP 

a experiências exclusivas os motivam de forma especial;

42% dos consumidores afirmam que ir direto às lojas físicas é garantia de satisfação.

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumidores-lojas-fisicas-fidelizam/
https://www.nuvemshop.com.br/ebooks-ecommerce/guia-gratuito-atendimento-cliente?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
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Estratégias mais utilizadas em 2021

Um dos pilares para se destacar da concorrência no mercado de e-commerce é implementar 

estratégias de marketing. Elas são fundamentais, não só para atrair mais clientes e aumentar as 

vendas de uma loja virtual, mas também para auxiliar na retenção e fidelização desses clientes.

Abaixo, você confere as estratégias de marketing e vendas mais utilizadas pelos lojistas 

Nuvemshop durante o ano.

Estratégias de marketing e vendas

67,12%

58,78%

54,05%

40,77%

23,54%

14,08%

8,67%

7,77%

2,48%

Promoções

Cupons de Desconto

Frete Grátis

Brindes

Kit de Produtos

E-mail Marketing

Não desenvolveu nenhuma

Programa de Fidelidade

Programa de Afiliados

80%

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.
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A estratégia mais comum que vem à mente quando falamos de marketing é a de anúncios.

Ao longo de 2021, o Instagram Ads e Facebook Ads foram as ferramentas mais utilizadas 

pelos lojistas Nuvemshop para anunciar seus produtos. Uma não exclui a outra, e muitos 

lojistas provavelmente combinaram as duas plataformas em suas estratégias.

No entanto, vimos que empreendedores investiram também em outras plataformas 

promissoras no mercado, como o Google Shopping, Pinterest Ads, TikTok for

Business e LinkedIn.

O gráfico acima nos ressalta uma oportunidade de investimento em mídia paga para 2022, já 

que quase 20% dos lojistas não investiram em anúncios no ano que passou. 

Realizar essa estratégia requer um investimento financeiro, o que pode ter sido impeditivo para 

alguns empreendedores, que possivelmente preferiram concentrar o capital para desenvolver 

outras áreas (como logística etc). É válido ressaltar que a estratégia de anúncios gera muitos 

resultados positivos para uma loja virtual.

Anúncios

64,98%

56,98%

26,80%

19,82%

10,14%

3,15%

2,93%

1,35%

0,11%

Instagram Ads

Facebook Ads

Google Ads

Não investiu em anúncios

Google Shopping

Pinterest Ads

Tik Tok Business

Outras

LinkedIn

80%

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.
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Redes Sociais utilizadas para divulgação orgânica

Não podemos deixar de falar das redes sociais quando o assunto é marketing. Afinal, a produção 

de conteúdo e postagens orgânicas aumentam a divulgação da marca, além de gerar interação 

com o público, humanizando a marca por meio da aproximação digital. O Instagram, assim como 

em 2020, segue sendo unanimidade entre lojistas virtuais.

A pesquisa mostrou que lojistas estão em busca da diversificação de canais de divulgação. 

O TikTok fez sua primeira aparição como canal de divulgação orgânica em 2020 e, em 2021, 

aparece com o resultado expressivo, de que ¼ dos lojistas já utilizam a plataforma 

(organicamente e com anúncios pagos). Vale a pena o estudo e investimento na produção de 

conteúdo para essa rede, que só tende a crescer.

Redes sociais 

95,61%

76,91%

63,63%

26,35%

18,24%

5,86%

3,27%

1,91%

1,91%

Instagram

Facebook

WhatsApp

TikTok

Pinterest

Twitter

Outras

Não utilizou Redes Sociais

LinkedIn

A rede social tem possibilitado o surgimento de muitos novos nanoinfluenciadores, que 

basicamente são influenciadores digitais com 10k a 50k de seguidores. Eles são extremamente 

estratégicos para alguns nichos específicos de loja virtual. 

Outro destaque é para o Pinterest, uma rede que tem caído no gosto dos lojistas, já que, 

segundo pesquisas no Brasil, 40% das pessoas que navegam online afirmam usar esta rede. O 

público costuma utilizá-la como forma de inspiração nos mais variados segmentos e esta rede 

pode ser uma grande aliada para atrair mais visitas ao seu site.

100%

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.
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Parcerias com influenciadores digitais

A pesquisa mostrou que lojistas estão em busca da diversificação de canais de divulgação. 

O TikTok fez sua primeira aparição como canal de divulgação orgânica em 2020 e, em 2021, 

aparece com o resultado expressivo, de que ¼ dos lojistas já utilizam a plataforma 

(organicamente e com anúncios pagos). Vale a pena o estudo e investimento na produção de 

conteúdo para essa rede, que só tende a crescer.

Esta estratégia vem ganhando força no mercado. Segundo o resultado da pesquisa mundial da 

plataforma MuseFind, divulgado pela Revista Forbes, 92% dos consumidores confiam mais nos 

influenciadores do que em peças de publicidade tradicionais. Além disso, confiam neles até mais 

do que em comerciais com celebridades.

Os lojistas da Nuvemshop estão de olho nessa tendência: 46% pretendem trabalhar com 

influenciadores digitais em 2022.

Influenciadores Digitais

A rede social tem possibilitado o surgimento de muitos novos nanoinfluenciadores, que 

basicamente são influenciadores digitais com 10k a 50k de seguidores. Eles são extremamente 

estratégicos para alguns nichos específicos de loja virtual. 

Outro destaque é para o Pinterest, uma rede que tem caído no gosto dos lojistas, já que, 

segundo pesquisas no Brasil, 40% das pessoas que navegam online afirmam usar esta rede. O 

público costuma utilizá-la como forma de inspiração nos mais variados segmentos e esta rede 

pode ser uma grande aliada para atrair mais visitas ao seu site.

46,51%

28,38%

14,53%

10,59%

Não fizeram, mas têm

interesse para 2022

Forneceram produtos em

troca de divulgação (permuta)

Não têm interesse

Pagaram um valor acordado

em troca de divulgação

https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvemcast-influenciadores-digitais/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/ebooks-ecommerce/guia-marketing-gratuito-pinterest?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://datareportal.com/reports/digital-2020-brazil
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/?sh=6767c2e97919
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/?sh=6767c2e97919
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Impacto do segundo ano de pandemia sobre os negócios

38,21%

30,39%

22,46%

5,36%

3,58%

Dinheiro

Tempo

Tecnologia

Emocional

Não teve dificuldades

O ano de 2021 foi muito promissor para muitas empresas, mas também trouxe dificuldades e 

aprendizados. Quando questionamos nossos lojistas sobre as principais dificuldades para 

empreender, a falta de dinheiro, tempo e de conhecimento em tecnologia foram apontadas 

como os maiores desafios.

Desafios no empreendedorismo

28% dos lojistas viram queda nas vendas 
online em relação a 2020.

viram aumento das vendas online 
em relação a 2020.22%
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Planos dos lojistas virtuais para 2022

A Nuvemshop está mais do que alinhada com os interesses dos lojistas para 2022. 

Pensando em incentivar todos os empreendedores do país e da América Latina a mostrar ao 

mundo do que são capazes e a aprender mais sobre e-commerce,  anunciamos a aquisição 

do Ecommerce na Prática, a maior escola de e-commerce do mundo.

74,35%

68,97%

56,25%

56,25%

47,32%

30,58%

29,58%

9,26%

4,02%

Aprender mais sobre
estratégia de e-commerce

Ampliar canais de divulgação

Expandir o portfólio de
produtos da loja

Ampliar canais de
venda online

Focar 100% na
loja online

Contratar mais
pessoas para o time

Adotar novos modelos
de frete e logística

Abrir outro negócio

Buscar outro emprego
para complementar renda

*A soma excede 100% uma vez que os respondentes puderam selecionar mais de uma opção.

https://exame.com/negocios/nuvemshop-compra-a-edtech-ecommerce-na-pratica/


32

Se dedica 100% à loja online?

Quantas pessoas fazem parte da

equipe das lojas virtuais?

O perfil dos lojistas da Nuvemshop

Sim
45,79%

Não
54,21%

6 a 15 pessoas  2,08%

2 a 5 pessoas
37,70%

1 pessoa
55,89%

16 a 30 pessoas  0,22%

Entre 51 e 100
pessoas  0,11%
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Tipos de produtos vendidos

Negócio tem loja física?

44,81%

23,17%

19,45%

12,57%

Compra todos de fornecedores

Cria e fabrica todos

Cria e fabrica alguns,

outros compra de fornecedores

Faz Dropshipping

Sim
21,86%

(200)

Não
78,14%
(715)



7ª Edição NuvemCommerce

Tendências para
o comércio eletrônico
em 2022
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Uma coisa é fato: e-commerce e loja física precisam falar a mesma língua em 2022!

Isso porque os consumidores não deixaram de consultar o e-commerce agora que as lojas físicas 

estão retomando suas atividades. Eles utilizam os dois! 

A pesquisa “Market Review: tendências do ecommerce para 2022”, da Opinion Box, apontou que:

Por isso, ações figital — também conhecidas como omnichannel —, sem dúvidas, são tendência 

para 2022.

Uma das estratégias figital mais conhecidas é a compra pelo site e retirada em loja física. 

Nesses casos, o lojista oferece a opção de entrega em pontos de retirada específicos. Este 

modelo faz com que o cliente tenha mais liberdade para decidir quando irá ter o seu pedido 

em mão e evita custos com frete, tanto para a loja quanto para o consumidor.

Ações figital 

74% dos entrevistados já pesquisaram o produto 

desejado na internet e efetuaram a compra na loja física;

84% já pesquisaram um produto na loja física e o 

compraram online.

NuvemCommerceTendências para o comércio eletrônico em 2022

Agora que já temos um panorama sobre o e-commerce em 2021, é hora de explorarmos as 

principais tendências para 2022. 

Entendemos, ao longo do relatório, que o hábito de compra online vem se popularizando 

entre brasileiros e o ano que se inicia promete consolidar ainda mais esse comportamento, 

trazendo muito mais inovações tecnológicas e oportunidades para o mercado.

Então, vamos entender o que 2022 nos reserva?

https://materiais.bornlogic.com/market-review-ecommerce-2022
https://www.nuvemshop.com.br/blog/figital/
https://www.nuvemshop.com.br/blog/pontos-de-retirada/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce


36

Segundo estudo divulgado pela Enext, 

especificamente no Brasil, 73% dos 

entrevistados consideram a agilidade na 

entrega um fator tão relevante quanto o 

preço. Basicamente, entende-se que quanto 

mais rápido o prazo de entrega, mais rápida 

e atrativa é a compra para o consumidor. 

Pensando nessa tendência é que diversos 

marketplaces como Mercado Livre e 

Magazine Luiza já disponibilizam entrega

de produtos no mesmo dia e até na mesma 

hora, via delivery. 

Frete e entrega:
diferenciais competitivos para 2022 

Dica

O que é omnichannel? Conheça cases de sucesso

Dica

Para quem utiliza a plataforma Nuvemshop, na loja de aplicativos, é possível 

encontrar diversos parceiros de integração, que conectam a loja virtual com diversas 

ferramentas de cotação, gestão de entrega, pontos de retirada e diversos outros. 

Esses parceiros possibilitam, por exemplo, a retirada do produto em pontos 

específicos sem precisar de contato com lojas em bairros diferentes para oferecer 

essa opção aos consumidores.

https://www.youtube.com/watch?v=9JX29RqdQjU&ab_channel=Nuvemshop?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/loja-aplicativos-nuvem?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://wtc.wundermanthompson.com/pt-br/the-future-shopper-2021
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Uma das objeções mais recorrentes de quem ainda não compra online é a de não poder ver

e experimentar o produto, principalmente quando falamos de roupas, sapatos e acessórios.

A tendência da realidade virtual e realidade aumentada é o que pode ajudar a erradicar

essa objeção. 

Este recurso proporciona uma experiência mais exclusiva de compra, impactando diretamente 

na retenção da base de clientes, aumentando as chances de recompra.

Esta é outra aposta do varejo para um futuro não tão distante. Percebe-se uma tendência nas 

buscas e compras online através de ferramentas de comando de voz, como a Alexa, assistente 

virtual da Amazon. 

Com ferramentas de ativação de voz, a compra se torna mais rápida e prática, desobrigando o 

consumidor a estar com algum dispositivo em mãos, seja mobile ou desktop, guiando a 

compra apenas com os comandos de voz. Essa tendência já é algo comum nas vendas em 

muitos marketplaces, como é o caso da Amazon.

Realidade aumentada e virtual 

Voice Commerce 

Além disso, disponibilizar essa opção na jornada de 

compra de uma loja virtual proporciona a construção de 

uma relação ainda maior de confiança com o cliente, 

pois em vez de apenas ver o produto pelo computador 

ou tela do celular, o consumidor poderá simplesmente 

ajustar o próprio corpo na câmera e ver o produto 

“refletido”, como se vestisse a peça ao vivo.

Esta é uma tendência que vai revolucionar o mercado, o 

comportamento do consumidor e os lojistas, pois é uma 

solução que promete reduzir as burocracias em trocas e 

devolução de pedidos no e-commerce. Com certeza 

as lojas virtuais que se anteciparem na disponibilização 

desse modelo sairão na frente no mercado.



Esta tendência começou a se provar cada vez mais necessária durante a pandemia e, em 2021, 

se consolidou. Os consumidores estão em busca de diversidade em pagamento.

Por isso, é importante estar atento a ferramentas que possibilitem pagamentos por Pix, carteiras 

digitais, WhatsApp Pay, além dos tradicionais, como cartão de crédito e boleto. Quanto mais 

opções, menos objeções de compra.

Não é de hoje que se vê uma crescente nas compras vindas das estratégias de redes sociais. 

Além disso, os influenciadores já são considerados a segunda maior fonte de influência na 

tomada de decisão de compra, perdendo apenas para indicações de amigos e parentes.

Meios de pagamentos diversificados

Vendas em rede social e marketing de influência 

Segundo a pesquisa “Market Review: 

tendências do ecommerce para 2022”, 41% 

dos entrevistados já compraram produtos 

indicados por influenciadores nas redes 

sociais, e dentre estas pessoas, 77% 

apontaram o Instagram como forte influência. 

Além do Instagram, redes emergentes como 

TikTok e Kwai estão fazendo surgir muitos 

novos nanoinfluenciadores que podem ser 

muito estratégicos para nichos específicos de 

lojas virtuais. Vale observar a concorrência e 

entender se o seu público está nessas redes. 

Diante do cenário cada vez mais competitivo pela atenção do consumidor, torna-se necessário 

perceber as vendas como resultado de um relacionamento que a marca mantém com o seu 

público. A atuação dos nanoinfluenciadores encontra essa necessidade do mercado, por isso, 

ações desse tipo tornam-se gradativamente mais importantes para lojas virtuais.

Um bom trabalho com nanoinfluenciadores pode fazer a diferença, já que uma 

recomendação feita de forma mais pessoal agrega muito valor à oferta e ao produto.
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https://materiais.bornlogic.com/market-review-ecommerce-2022


Esta é uma tendência que se consolidou em 2021 e segue para 2022, já que o Whatsapp 

lançou recentemente a funcionalidade de pagamento pela plataforma.

O WhatsApp vem ajudando a democratizar o e-commerce no Brasil. Segundo o estudo 

Consumer Insights da Kantar, 47% do volume de compras na plataforma de mensagens foram 

feitos por pessoas da classe C e 33% das pessoas que o usaram em suas jornadas de compra 

têm mais de 50 anos. 

O live commerce também tende a se consolidar como uma forma de comprar online.

É o que diz a 44ª edição do WebShoppers. Por meio de lives que permitem que os consumidores 

interajam ao vivo com influenciadores e vendedores, a estratégia de live commerce é uma nova 

forma de realizar compras online.

No Brasil, esta novidade tem sido utilizada por grandes varejistas desde 2020, mas, na China, por 

exemplo, é uma tendência desde 2016. Esta modalidade já atingiu mais de US$ 300 bilhões de 

vendas em 2021. Por lá, 10% das vendas de e-commerce são feitas por live commerce. No Brasil, 

pequenas e médias empresas também estão começando a adotar essa modalidade.

Vendas pelo WhatsApp

Live Commerce

Dica

Como vender pelo WhatsApp todos os dias!

Dica

Descubra o passo a passo de como preparar 

e fazer uma live commerce!
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https://www.kantar.com/brazil/inspiration/consumo/2021-whatsapp-ajuda-a-transformar-a-jornada-de-compras-no-brasil
https://www.youtube.com/watch?v=CU48GvgKEZA?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://www.nuvemshop.com.br/blog/live-commerce/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce
https://company.ebit.com.br/webshoppers/webshoppersfree
https://www.youtube.com/watch?v=7lnLeEIOABA?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce


Mostre ao mundo
do que você é capaz
em 2022!



NuvemCommerceMostre ao mundo do que você é capaz em 2022!

Se, em 2020, o consumidor precisou se adaptar rapidamente às 

compras online, em 2021 isso se tornou um hábito. O fato é que o 

e-commerce teve um boom no primeiro ano da pandemia, mas já 

no segundo ano, mesmo com a reabertura de lojas físicas, o 

mercado não parou de crescer. Muito pelo contrário, logo no 

primeiro semestre, alcançou recorde histórico em vendas.

O ano de 2021 foi marcante para o comércio eletrônico, não só 

brasileiro como o latino, posicionando a região como a que mais 

cresceu ao longo do ano em todo o globo. E 2022 promete não ser 

diferente. É por isso que, anualmente, desenvolvemos este 

relatório: queremos te ajudar a planejar e tomar decisões 

estratégicas com base em dados neste ano.

Afinal, a cada ano o e-commerce brasileiro se aproxima de grandes 

mercados mundiais em nível de maturidade. Nós, da Nuvemshop, 

fazemos parte disso, impulsionando os empreendedores a cada 

vez mais aproveitarem as oportunidades desse mercado e 

realmente mostrarem ao mundo do que são capazes.

Esperamos que o NuvemCommerce tenha te apresentado dados e 

insights interessantes para o seu planejamento. Então, está pronto 

para começar 2022 com tudo?

A equipe Nuvemshop te deseja um ano cheio de sucesso e 

realizações. Você sabe que pode contar conosco, certo? 

Boas vendas! 🚀🚀



A Nuvemshop é considerada a plataforma líder no 

comércio digital da América Latina.

Sua tecnologia é ideal para PMEs e grandes marcas 

que buscam aumentar suas receitas através do 

posicionamento online e da diversificação dos canais 

de venda. Apresenta uma plataforma robusta e flexível, 

que permite fácil integração com as principais soluções 

do ecossistema.

Conheça a Nuvemshop

https://www.nuvemshop.com.br/?utm_source=material-rico&utm_medium=ebook&utm_campaign=nuvemcommerce


Apoio




