
CAOS DAS 
VENDAS ONLINE



O QUE É O CAOS?
Diferente do que o mercado pensa o caos das vendas 
online não tem apenas 1 lado, ele tem dois lados.

E a união desses dois lados que faz o verdadeiro 
Apocalipse Digital.

As pessoas que compram de um lado, e do outro nós
as pessoa que vendemos.

LADO DE QUEM
COMPRA

LADO DE QUEM

VENDE

Antes da pandemia o Brasil já era um dos
países mais conectados do mundo cerca 
de 5 horas todos os dias e isso só aumentou
ainda mais nesses últimos 2 anos.

Quase 90% das casas do Brasil hoje tem 
algum acesso a internet, sendo a grande 
maioria pelo celular.

Além desse número absurdo de pessoas 
online todos os dias, as pessoas praticamente 
triplicaram suas compras na internet.

Esse é o nosso lado, além dessas milhões de
pessoas estarem consumindo muito conteúdo,
entretenimento e educação… elas estão 
comprando sem parar pela primeira vez 
na internet.

E isso fez novas pessoas se aventurarem no 
mercado de vendas online, muitas dessas 
pessoas trabalhando de maneira errada e 
prejudicando todo o mercado.

Isso abriu uma certa concorrência, mas ao mesmo
tempo isso abriu uma grande oportunidade para 
quem está fazendo direito se destacar.



6.000 ANÚNCIOS
Você sabia que uma pessoa é impactada em média
por 6.000 anúncios diários.

Isso é muita coisa.. claro que não olhamos diretamente
pra eles.. como banners escondidos, porém esses anúncios
estão lá.

Mas o cérebro humano automaticamente ignora eles
e você nem se dá conta que eles estão lá prontos para
receber o seu clique.

Eu chamo isso não apenas a concorrência de gente vendendo na internet 
e sim a união dos dois lados.

Muita gente nova querendo comprar e muita gente nova querendo 
vender… isso acaba gerando um verdadeiro caos na internet.

E porque Apocalipse?

Na minha visão tem muita gente com cartão de crédito prontas
para comprar e tem uma imensidão de gente querendo vender.

Imagina um zumbi querendo vender para um zumbi.

E para se destacar é muito simples.. o mercado está poluído de pessoas 
tentando vender com estruturas que não passam confiança.. e adivinhe 
quem vende?

Quem faz o feijão com arroz bem feito, quem simplifica o processo da 
jornada de compra.

CHAMANDO A ATENÇÃO
Se eu tivesse um cápsula do tempo e pudesse voltar no 
tempo para 2012/2013 sabendo o que sei hoje sobre 
criativos, possivelmente eu teria criado a Amazon 
brasileira. :-)

Antigamente eu fazia um anúncio de compra simples e 
tinha CTR de 10%.

Hoje em dia a pessoa tem que quase plantar bananeira 
para ter um CTR de 3% em um anúncio.

8 SEGUNDOS
Existe um estudo de 2013 que diz que a atenção do ser 
humano é no máximo de 8 segundos, isso foi constado
8 anos atrás em um mundo bem diferente do que é hoje.

Hoje essa atenção deve estar por volta de 4 segundos,
ou seja, temos que ser cada vez mais criativos para
competir com os outros 6.000 anúncios que impactam
cada pessoa da nossa audiência todos os dias.



Já falei aqui e no nosso primeiro encontro, a internet
cresceu absurdamente nos últimos 18 meses.

Muita gente nova entrou, muita gente nova comprando
e muita gente nova criando lojas virtuais, vendendo 
produtos digitais e físicos.

Veja alguns números interessantes:

QUANTAS PESSOAS
TEM NO BRASIL?

QUANTAS DESTAS PESSOAS
COMPRAM NA INTERNET?

QUANTAS LOJAS VIRTUAIS
EXISTEM NO BRASIL?

QUANTAS PESSOAS DENTRO

DA HOTMART?

E VOCÊ? FATURA QUANTO?

R: 211 milhões

41 milhões são considerados ativos, 
somente em 2020 13 milhões de 
novos consumidores passaram a 
comprar online.

26 milhões pelo mundo e mais 
de 1 milhão no Brasil.

Por volta de 1.3 milhões de lojas 
que vendem produtos físicos 
ou digitais.

QUAL O FATURAMENTO ANUAL
DO E-COMMERCE BRASILEIRO?
Com crescimento de 56% em 2020
chega a R $41.92 bilhões.



ENTENDER O LADO
DE QUEM COMPRA

FEIJÃO COM ARROZ
VENDE!

INTERNET CRESCEU?
SABE ANÚNCIAR NAS DUAS?

PARA ONDE O MARKETING
DIGITAL ESTÁ INDO?

PARA VENDER MAIS!

ANALISE ONDE SEUS

ESTÃO INVESTINDO?
CONCORRENTES



Eu não quero que você seja um pato no digital!

O mercado digital está lotado de gente assim desde que
me conheço por gente... o cidadão diz que sabe de tudo
um pouco e na verdade não sabe fazer nada direito.

A pessoa não sabe usar nenhuma ferramenta de anúncio
direito, mas em vez de aprender uma muito bem ela prefere
usar todas ao mesmo tempo só pra dizer que “sabe” e no 
fim não tem lucro em nada.

Aprenda fazer uma coisa direito dentro de uma estratégia
digital, quando ela estiver dando lucro e dominada, você parte 
para outra, não de tiro para todos os lados.. e sim tiros certeiros.

PARA ONDE ESTÁ INDO
O MARKETING DIGITAL BOM?

SIGA OS PASSOS DO
SEU CONCORRENTE?

OBSERVE O QUE O SEU CONCORRENTE

ESTÁ FAZENDO?
USE FERRAMENTAS COMO:
- SIMILARWEB
- TRAFFICESTIMATE
- WHATSRUNWHERE

SIMPLES, VÁ NO GOOGLE EM JANELA
ANÔNIMA E COMECE A PROCURAR
COISAS DO SEU NICHO, CLIQUE EM
ANÚNCIOS E NOS PRIMEIROS
RESULTADOS ORGÂNICOS.

OMNICHANNEL



NA PRÓXIMA MISSÃO

DO MERCADO!
VOU TE FALAR DESSE CAOS
MAS EM TODOS OS SEGMENTOS

DIOGO CAIXETA
@ODIOGOCAIXETA


