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Este é um típico canal de comércio eletrônico vocacionado para anúncios classiﬁcados online,
que atua simpliﬁcando e acelerando a negociação em uma ampla variedade de categorias de produtos e serviços. A OLX é líder nesse segmento e gratuitamente ajuda os pequenos negócios a
alavancarem suas vendas.

59%

é o percentual de audiência
que os leilões e classiﬁcados tem da
categoria de comercio
eletrônico no Brasil.

40%

dos acessos a plataforma
acontece por meio do
aplicativo móvel
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é o rank do portal entre os
sites mais visitados na
internet.

milhões de anúncios
ativos.

Como funciona?
O usuário cria uma conta e, a partir daí é só anunciar usando um formulário especíﬁco. Regras da plataforma delimitam anunciantes entre particulares e proﬁssionais – que são aqueles que têm simultaneamente mais do que seis anúncios nas categorias de imóveis, veículos, barcos ou empregos ou 100
anúncios no total de publicações.
Nesta plataforma, o anunciante publica um produto por anúncio. Não há limites para a quantidade de
anúncios publicados por anunciante, porém a duplicação de anúncios de um mesmo produto/serviço
não é permitida. Negócios de maior valor agregado, como imóveis e automóveis têm um tratamento
diferenciado nesta plataforma, através da OLX Carros e OLX Imóveis.
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Vantagens
Uma das vantagens dos sites de classiﬁcados online é sua popularidade. Eles permitem alcançar uma
massa signiﬁcativa de clientes no momento em que eles estão buscando por produtos e serviços. Além
disso, é um formato de anúncio que exige baixo investimento.
Uma vantagem especíﬁca do portal OLX é que navegando na página de busca das lojas, um anunciante
tem a visão clara do número de seus concorrentes por localização geográﬁca, por tipo de conta e por
categoria, que estão presentes na mesma. Isso ajuda a identiﬁcar quais são as categorias nas quais ele
tem mais oportunidades em dar destaque aos itens que comercializa.

Dicas para uso
do aplicativo
Quando for vender, nunca envie o produto antes de ﬁnalizar os termos de pagamento.
Nunca utilize os métodos de pagamento internacionais,como o Western Union,
MoneyGram ou BidPay, já que será muito difícil controlar ou cancelar o seu pagamento. Muitos fraudadores usam esse tipo de serviço. Fique atento!
Sempre que possível, coloque seu anúncio no topo da lista, assim ele terá mais visibilidade para quem o buscar.
Insira o máximo de fotos do seu produto ou serviço mas lembre-se, seja ﬁel ao que
promete, a propaganda boca-a-boca é, ainda, a melhor que existe.

Quanto custa?
Criar conta, anunciar vendas e ter uma loja na OLX não tem custo. Para anunciantes de carros e
imóveis existem condições e recursos diferenciadas, geralmente, pagos. A publicidade é outra
forma de assumir custos perante esse canal, cujos preços são sob consulta.
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Recursos especiais:
Esse portal permite aos compradores e vendedores concretizaram a negociação entre si ou através do OLX Direto. Um recurso que oferece seguranças e garantias para as partes e ainda possibilita ao comprador parcelar sua compra em até 12 vezes e ao vendedor recebê-la de uma só vez.
A OLX também oferece a oportunidade de o anunciante instituir uma loja: espaço no qual agrega
todos os seus anúncios, podendo divulgá-la para conquistar mais clientes.

Negócios beneﬁciados:
Temas de assuntos anunciados
Imóveis
Venda de veículos
Peças e acessórios para veículos
Roupas e calçados
Celulares e telefonia
Móveis
Computadores e acessórios
Artigos infantis
ÁudioTVvídeo e fotograﬁa
Eletrodomésticos
Videogames
Artigos esportivos
Arte e decoração
Jardinagem e construção

Anúncios
3.465.344
1.881.007
932.312
708.999
609.831
581.623
454.088
437.134
347.813
340.098
305.730
296.999
283.473
276.753

Animais e acessórios
Bijouteriasrelógios e acessórios
Beleza e saúde
Instrumentos musicais
Reformas e Obras
Eventos e Festas
Transporte e frete
Serviços de Proﬁssionais Liberais
Livros e revistas
Hobbies e coleções
Música e ﬁlmes (DVDsetc.)
Camamesa e banho
Serviços de informática
Bolsas, malas e mochilas
Antiguidades

251.063
238.633
204.730
184951
169.906
153.880
122.074
122.074
119.081
99.681
67622
67.209
65.752
60.604
45.182
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