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Introdução
Você tem em mãos uma série de informações que irão ajudá-lo a tomar melhores decisões quanto

à presença de sua marca na Internet e, principalmente, no comércio eletrônico, que deverá crescer 25%

neste ano. O crescimento do e-commerce vai na contramão da economia brasileira, que vive um cenário de

alerta e estagnação.

O Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016 reúne uma série de pesquisas que a

Conversion tem realizado desde o último ano, com seus dados e informações atualizadas para este ano em

que o comércio eletrônico está cada vez mais amadurecido e vem obtendo destaque nas corporações, seja

por um processo inevitável promovido pela mudança do consumidor, seja pelas oportunidades de

negócios.



Reconhecemos que o mercado de marketing digital e de e-commerce é carente de informações

como as que possuem o varejo tradicional. Tendo analisado diversas pesquisas, acreditamos que as

informações que você encontrará no Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016, sob muitos

aspectos, são as que mais se aproximam da realidade brasileira, o que podemos verificar nas consultorias

que prestamos para companhias de todos os portes, desde PMEs até multinacionais.

Compartilhamos neste relatório informações e análises que serão utilizadas na tomada de

decisões estratégicas pelas mais diversas empresas. O nosso objetivo é colaborar para o amadurecimento

do segmento, que cada vez mais será responsável por movimentar o varejo nacional, empregar

profissionais e apontar o Brasil a avançar para se tornar um País mais desenvolvido.



Sobre o Relatório



Novas e melhores informações
Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2014 pela Conversion, de trazer informações

relevantes e com a maior precisão para o mercado, o Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016 é

único e não deve ser comparado com outras pesquisas e levantamentos de nossos estudos anteriores,

nem a outras existentes no mercado – que consideramos de suma importância. Constantemente, estamos

melhorando as nossas pesquisas e, para isso, trabalhando novas perspectivas e possibilidades.

Uma grande mudança desta pesquisa em relação às anteriores é a inclusão da categoria de

viagens, que apresenta forte impacto no e-commerce e que não aparece em muitas pesquisas consultadas.

Destacamos que este relatório não tem a pretensão de servir como um Índice de mercado, mas como o

melhor retrato que pudemos construir até o momento, da perspectiva de agência digital e varejistas.



Como este relatório pode ajudá-lo?
O Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016 não é um índice de mercado como os

divulgados por institutos como FGV, IDV, IBGE, etc. e por isso não deve ser utilizado com perspectiva anual

ou mensal, exceto quando trouxermos essa indicação. Em futuros relatórios, será natural que muitos dados

sejam diferentes dos apresentados atualmente, uma vez que se trata, precisamente, de um estudo que

traduz a nossa análise do momento atual, como uma espécie de “retrato”.

Com este Relatório, procuramos trazer as melhores e mais precisas informações e análises

disponíveis no momento, para que varejistas e estudiosos possam compreender da melhor forma o e-

commerce brasileiro que, a despeito de não possuir índices oficiais ou de institutos tradicionais, cresce a

taxas significativas e exigem a tomada de decisões rápidas.



Metodologia
O Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016 foi elaborado a partir de de uma série de

pesquisas que vêm sendo realizadas desde o último ano pela Conversion e cujos dados foram

atualizados para refletir o ano de 2016, assim como outras informações de mercado.

Ao todo foram analisadas mais de cem milhões de pageviews, de dezenas de sites de comércio

eletrônico brasileiros distintos, como fonte primária, além de outras fontes secundárias que, enquanto

amostragem, representam pelo menos um terço das visitas a e-commerces brasileiros.

Cada levantamento considera amostragens que variam de um a cem milhões de pageviews.

Todos os dados aqui apresentados referem-se exclusivamente a 2016. Comparações com outros

anos devem ser evitadas, pois os dados são retrabalhados para apresentar um panorama do ano em

questão, levantando as melhores informações disponíveis.



Faturamento do e-commerce



Faturamento de sites de comércio eletrônico no Brasil

Faturamento em 
bilhões/R$

Ano2014 2015 2016*

43.07

55.81

69.76

*Projeção de faturamento para 2016 Fonte: PesquisaConversion 2016.



Estimativa de desempenho mensal do E-commerce em 2016

MENSAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

% Faturamento 
2016 6,97% 6,80% 8,15% 8,15% 8,86% 6,67% 8,69% 8,63% 8,22% 8,41% 12,51% 7,95%

Faturamento 
(em reais) 4,86 bi 4,74 bi 5,69 bi 5,69 bi 6,18 bi 4,65 bi 6,06 bi 6,02 bi 5,73 bi 5,87 bi 8,72 bi 5,54 bi

Diferença / Mês 
Anterior 13,72% -2,51% 19,92% 0,00% 8,67% -24,76% 30,31% -0,69% -4,75% 2,34% 48,74% -36,47%

Novembro, mês em que acontece 
a Black Friday, terá o melhor 

desempenho com mais de 12,5% 
do faturamento de todo o ano

Fonte: Pesquisa Conversion 2016



Estimativa de desempenho trimestral do e-commerce em 2016

TRIMESTRAL Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre  4

% Faturamento 2016 21,93% 23,68% 25,53% 28,86%

Faturamento (em reais) 15,30 bi 16,52 bi 17,81 bi 20,13 bi

Diferença / Trimestre Anterior -1,57% 7,99% 7,82% 13,05%

O quarto trimestre, que acumula o 
crescimento de todo o ano, e ainda 
traz datas como Dia das Crianças, 

Black Friday e Natal, é o melhor 
período para os varejistas online.

Fonte: Pesquisa Conversion 2016



E-commerce pode movimentar R$229 bi até 2021*

*	Estimativa de crescimento considerando média dos anos 2014 e 2016 (26,90%).

2017

R$88.52

2018 2019 2020 2021

R$229.53

Fonte: PesquisaConversion 2016.



Principais Indicadores do E-commerce



Crescimento do E-commerce em 2016
O crescimento é calculado baseado no valor das compras

em Reais (BRL) a serem realizadas pelos consumidores via

Internet no ano 2016, ou seja, o faturamento das empresas

brasileiras de comércio eletrônico.
Crescimento de 25%



Faturamento do E-commerce em 2016
O Faturamento é quanto os sites brasileiros de comércio

eletrônico irão vender. Esse indicador mostra, por outro lado,

quanto os consumidores comprarão pela Internet.

$$$$$$
R$69,76bi

de faturamento em 2016



Número de Pedidos
Um pedido representa uma transação única realizada, que 

pode conter um ou mais produtos adquiridos, realizada de 

forma online e com pagamento através de boleto bancário, 

cartão de crédito, débito, etc. 220 milhões
de pedidos em 2016



Taxa de Conversão
Taxa de conversão é a proporção entre visitas a sites de

e-commerce e número de pedidos realizados pelos

consumidores. Por exemplo, se a taxa de conversão for de

2% significa que a cada 100 visitas um site realizou 2

vendas.

1,04%
é a taxa de conversão



Ticket Médio
Ticket médio é o valor médio de cada compra realizada em 

sites de e-commerce.R$ 316,23
é o ticket médio brasileiro



Número de visitas
O número de visitas (ou sessões) são acessos a um

website, independentemente da quantidade de páginas

visualizadas (pageviews).

Visitas totais: 22.058.802.663
22 bilhões

de visitas em 2016



Tempo Médio
O Tempo médio é a quantidade média que um visitante 

consome em um site de comércio eletrônico, 

independentemente de ter visitado uma ou mais páginas.3’33”
é o tempo médio



Mapa Conversion do E-commerce



O Mapa Conversion do E-commerce no Brasil foi um estudo realizado no ano de 2014 e que obteve

grande repercussão no Brasil, tanto na imprensa quanto entre empresas. O objetivo foi localizar a partir de

que cidades, estados e regiões eram realizadas as compras pela Internet. Para a produção deste relatório

foram analisadas 114 milhões de visualizações de páginas (pageviews) em sites de comércio eletrônico,

em um período de 12 meses.

Como os dados possuem grande precisão e ainda por alguns anos se manterão válidos, a versão

que você encontra no Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016 teve as informações de receita e

crescimento do comércio eletrônico atualizados, de modo que a divisão proporcional mantém-se idêntica à

versão de 2014. Como os números deste relatório devem ser analisados como forma de tendência,

continuam extremamente pertinentes para entender o mercado atualmente.

Mapa do E-Commerce no Brasil



Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

REGIÕES PARTICIPAÇÃO DA 
RECEITA VALOR DE COMPRAS

Sudeste 69,44% R$  49,22  bilhões

Sul 11,07% R$  7,84  bilhões

Nordeste 9,26% R$  6,55  bilhões

Centro-Oeste 6,17% R$  4,36  bilhões

Norte 4,02% R$ 2,84  bilhões

Divisão da receita dividida por regiões

Fonte: PesquisaConversion 2016.



# ESTADO COMPRAS (EM BILHÕES 
DE REAIS)

PARTICIPAÇÃO NO 
FATURAMENTO TOTAL

PARTICIPAÇÃO NAS 
VISITAS

TAXA DE CONVERSÃO TICKET MÉDIO

1 São Paulo 31,31 44,88% 44,34% 1,37% R$284,77 

2 Rio de Janeiro 10,15 14,55% 11,76% 1,34% R$350,76 

3 Minas Gerais 6,65 9,53% 8,97% 1,14% R$331,00 

4 Rio Grande do Sul 3,02 4,33% 4,16% 0,99% R$335,39 

5 Paraná 2,66 3,82% 6,38% 0,80% R$306,05 

6 Bahia 2,36 3,39% 3,57% 0,89% R$388,30 

7 Santa Catarina 2,16 3,09% 3,52% 0,98% R$342,35 

8 Distrito Federal 2,04 2,93% 2,59% 1.07% R$337,83 

9 Espirito Santo 1,12 1,60% 1,57% 1.05% R$352,15 

10 Goiás 1,02 1,46% 1,73% 0,86% R$377,55 

11 Pernambuco 0,99 1,42% 2,13% 0,80% R$348,33 

12 Ceará 0,93 1,33% 1,71% 0,80% R$389,03 

13 Mato Grosso 0,86 1,24% 0,88% 1,24% R$363,47 

14 Pará 0,63 0,90% 0,72% 1,17% R$423,40 

15 Roraima 0,61 0,87% 0,31% 0,98% R$359,40 

16 Amapá 0,59 0,84% 0,08% 1,35% R$422,36 

17 Maranhão 0,47 0,68% 0,08% 1,10% R$403,16 

Ranking dos Estados por Faturamento



# ESTADO COMPRAS (EM BILHÕES 
DE REAIS)

PARTICIPAÇÃO NO 
FATURAMENTO TOTAL

PARTICIPAÇÃO NAS 
VISITAS

TAXA DE CONVERSÃO TICKET MÉDIO

18 Paraíba 0,45 0,65% 0,07% 0,77% R$394,97 

19 Rio Grande do Norte 0,45 0,64% 0,59% 0,75% R$420,90 

20 Mato Grosso do Sul 0,44 0,63% 0,87% 0,94% R$359,11 

21 Rondônia 0,40 0,57% 0,80% 1,24% R$388,43 

22 Piauí 0,31 0,45% 0,72% 1,13% R$325,02 

23 Alagoas 0,31 0,45% 0,45% 0,83% R$401,93 

24 Amazonas 0,30 0,43% 0,43% 0,93% R$336,06 

25 Sergipe 0,27 0,39% 0,56% 0,90% R$390,32 

26 Tocantins 0,24 0,35% 0,50% 1,13% R$354,21 

27 Acre 0,08 0,12% 0,49% 0,95% R$304,97 

Fonte: PesquisaConversion 2016.



# CIDADE COMPRAS PARTICIPAÇÃO NO 
FATURAMENTO TOTAL

NÚMERO VISITAS TAXA DE CONVERSÃO TICKET MÉDIO

1 São Paulo R$ 10,06 bi 14,43% 3.229.217.124 1,23% R$252,48 

2 Rio de Janeiro R$ 6,98 bi 10,00% 1.598.372.775 1,26% R$346,65 

3 Belo Horizonte R$ 4,18 bi 5,99% 1.082.903.780 1,17% R$330,82 

4 Distrito Federal R$ 2,05 bi 2,93% 555.140.136 1,07% R$345,15 

5 Campinas R$ 1,62 bi 2,32% 483.759.486 1,19% R$280,75 

6 Salvador R$ 1,55 bi 2,22% 495.819.135 0,84% R$369,59 

7 Curitiba R$ 1,28 bi 1,84% 548.281.004 0,84% R$279,60 

8 Porto Alegre R$ 0,99 bi 1,43% 356.233.906 0,91% R$305,28 

9 Goiânia R$ 0,88 bi 1,27% 245.697.495 0,87% R$415,29 

10 Fortaleza R$ 0,78 bi 1,11% 243.186.456 0,80% R$400,25 

Ranking de 10 Cidades por Compras

Fonte: PesquisaConversion 2016.



Categorias de consumo



Viagens
15,03%

Eletrodomésticos
14,02%

Informática
11,90%

Cosméticos, Perfumaria e Bem-estar
10,20%

Eletrônicos
10,20%

Moda & Acessórios
9,18%

Telefonia e Celulares
8,92%

Casa & Decoração
3,82%

Livros e Revistas
2,72%

Esporte e Lazer
2,12%

Brinquedos e Games
1,19%

Outros
10,71%

Fonte: PesquisaConversion 2016.



CATEGORIAS PERCENTUAL 
RECEITA

FATURAMENTO (EM 
BILHÕES) TICKET MÉDIO PEDIDOS (EM MILHÕES) PERCENTUAL PEDIDOS

Viagens 15,03% 10,48 R$584,94 17,91 8,12%

Eletrodomésticos 14,02% 9,78 R$438,71 22,30 10,11%

Informática 11,90% 8,30 R$584,94 14,18 6,43%

Cosméticos, Perfumaria e Bem-estar 10,20% 7,12 R$219,35 32,43 14,70%

Eletrônicos 10,20% 7,12 R$584,94 12,15 5,51%

Moda & Acessórios 9,18% 6,40 R$175,48 36,49 16,54%

Telefonia e Celulares 8,92% 6,22 R$438,71 14,18 6,43%

Casa & Decoração 3,82% 2,66 R$219,35 12,15 5,51%

Livros e Revistas 2,72% 1,90 R$116,99 16,21 7,35%

Esporte e Lazer 2,12% 1,48 R$146,24 10,12 4,59%

Brinquedos e Games 1,19% 0,83 R$204,73 4,06 1,84%

Outros 10,71% 7,47 R$263,22 28,37 12,86%

Fonte: PesquisaConversion 2016.



Mídias do E-commerce



Previsão de receita por mídia em 2016 

Mídia

Receita em 
bilhões/R$

Afiliados

0.26

Comparador
de Preços

2.45

Direto

13.99

Display

1.51

Email 
Marketing

4.40

Busca Orgânica
(SEO)

24.16

Links
Patrocinados

16.45

Referência

5.03

Redes Sociais

1.50

Fonte: Pesquisa Conversion 2016



Participação em 

vendas de cada mídia 

do e-commerce

Afiliados
0,38%

Comparador de Preço
3,52%

Tráfego Direto
20,06%

Display
2,16%

Email Marketing
6,31%

Busca Orgânica (SEO)
34,64%

Links Patrocinados
23,58%

Referência
7,21%

Redes Sociais
2,16%

Fonte: Pesquisa Conversion 2016



Busca Orgânica / SEO
Busca orgânica são os resultados naturais dos mecanismos de

busca pelos quais não se pagam os cliques e cujo trabalho

responsável por otimizar é o SEO (Search Engine Optimization).

Faturamento estimado: R$24,16 bilhões

Taxa de Conversão: 0,98%

34,64%
do faturamento



Links Patrocinados / PPC
Links Patrocinados, neste contexto, refere-se

exclusivamente aos resultados de busca pagos ou PPC

(Pay Per Click). Essa forma de compra de mídia é feita

através de plataformas como Google AdWords e Bing Ads.

Faturamento estimado: R$16,45 bilhões

Taxa de Conversão: 0,82%

23,58%
do faturamento



Tráfego Direto
Tráfego direto refere-se a visitas que não possuem origem

determinada e na maioria das vezes é o acesso de pessoas

que digitaram no navegador o endereço do site ou o

acessaram pelos favoritos.

Faturamento estimado: R$13,99 bilhões

Taxa de Conversão: 0,95%

20,06%
do faturamento



Tráfego de referência
Tráfego de referência são visitas que chegaram à página

clicando em links de outros sites.

Faturamento estimado: R$5,03 bilhões

Taxa de Conversão: 1,06%
7,21%

do faturamento



Email Marketing
O e-mail marketing é uma eficiente e importante forma de

comunicação com clientes que já compraram ou se

cadastraram para receber ofertas.

Faturamento estimado: R$4,40 bilhões

Taxa de Conversão: 1,81%

6,31%
do faturamento



Dispositivos de Acesso



Em 2016, mais da metade dos 

acessos a e-commerce (55%) 

será feita por dispositivos móveis 

como celulares e tablets.

Mobile
55%

Desktop
45%



Uso de dispositivos móveis para acesso a sites de comércio

eletrônico no Brasil

2013

10%

2014

20%

2015

42%

2016

55%

Fonte: Pesquisa Conversion 2016



Como sites adaptados a 

dispositivos móveis ainda não 

são uma realidade, apenas 26% 

das compras serão concretizadas 

nesses dispositivos

Mobile
26%

Desktop
74%



Mobile representará 26% das compras pois sites responsivos ainda não possuem muita

representatividade no setor de e-commerce no Brasil, dificultando a experiência do usuário e fazendo com

que ele busque outros dispositivos para finalizar suas compras.

2013

5%

2014

10%

2015

20%

2016

26%

Fonte: Pesquisa Conversion 2016



Conclusão



Os resultados desse relatório não poderiam ser mais satisfatórios ou animadores. Todas as
estatísticas apontam para resultados positivos, trazendo um certo otimismo para o mercado.

A previsão de crescimento de 25% em 2016, quando comparado a 2015, a expectativa de
movimentação de R$ 229 bilhões até 2021, aliadas a um alto ticket médio, boa média de taxa de
conversão e a expectativa de um grande número de visitas a sites de e-commerce, faz saltar aos olhos as
vantagens de fazer parte deste competitivo mercado.

Esse relatório também mostra a importância de se aliar às boas práticas de e-commerce,
relacionamento com o cliente, SEO e mídias de performance.

Essa quádrupla de técnicas e práticas, ajuda a alavancar os negócios. O SEO ajuda a melhorar o
site, torná-lo mais rápido, organizado, mais bem posicionado nos buscadores e mais atrativo ao usuário.
As práticas de relacionamento auxiliam na retenção e recência de consumidores. A mídia de performance
ajuda a trazer para o site uma audiência segmentada, de maneira mais imediata. O e-commerce permite
fazer com que toda a experiência de sua marca traduzida para o site no qual o consumidor irá comprar
com todo o conforto e praticidade que lhe for oferecido.



A Conversion

Conversion é uma das principais agências digitais no Brasil e especialista em

performance estratégica. Com a missão de integrar a estratégia de marcas aos canais

de mídia digital, a Conversion atua nas frentes do marketing digital: mídias de

performance, otimização para mecanismos de busca (SEO), UX, e-commerce e content

marketing. Fundada em 2011, possui em sua carteira de clientes marcas como

Globosat, Itaú, ViajaNet, Walmart e Whirlpool,entre outras.

Site: www.conversion.com.br

Facebook: www.facebook.com/agenciaconversion

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ag-ncia-conversion



Nossas pesquisas na imprensa

assessoria@conversion.com.br
+ 55 11 3666 – 8396

Contato com a imprensa



Obrigado!


