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para pequenos negócios

Relatório de Inteligência

Os comparadores de preços favorecem os pequenos negócios à medida que expõem os produtos para
consumidores em busca de informações especíﬁcas e oferecem condições para que decidam suas
compras imediatamente. O Buscapé é líder absoluto neste serviço no Brasil e na América Latina.

30 milhões de usuários ao redor do mundo e mais de 11 milhões
de produtos e serviços cadastrados.

Como funciona?

Em cada vinte consumidores, onze
usam comparadores de preço para
suas compras na internet.

Após o cadastro, o usuário pesquisa, compara preços e é direcionado para lojas expositoras, a ﬁm de
fazerem suas compras. Ele também pode avaliar lojas e produtos, criar listas públicas e privadas contendo seus
itens favoritos e abrir alertas de preço e de disponibilidade, conforme seus desejos e necessidades de compra.
Fornecedores de produtos e serviços das indústrias de bens de consumo, varejistas, distribuidores,
mercado ﬁnanceiro e agências de publicidade registram suas contas através do Buscapé Company – a plataforma de digital commerce que os conecta com os consumidores. Esta plataforma, além de propiciar transações
no varejo e no atacado, oferece espaço de ofertas facilitando vendas tanto em lojas online como físicas.

Quanto custa?
Para os usuários, nada. As empresas, para publicar suas ofertas, creditam na plataforma um
valor mínimo do qual é debitado um custo por clique cada vez que um consumidor acessar uma das
ofertas postadas.
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Dicas para um bom uso da plataforma

1°
2°
3°
4°
5°

Cadastre-se no Buscapé e receba R$ 200,00 para testar a ferramenta até por dois
meses. O valor do bônus serve para cobrir os custos por cliques em suas ofertas.
Saiba mais

Possuir uma loja virtual facilita o Buscapé divulgar suas ofertas de forma automática.
Saiba mais

Caso você ainda não tenha um e-commerce, o buscapé permite você divulgar suas
ofertas de forma manual.
Saiba mais

Conﬁra os preços de concorrentes para os produtos que você oferece e avalie se é difícil de
competir. Pode ser que a sua estratégia de segmentação precise ser revista. É que as maiores
oportunidades para pequenos negócios estão no mercado de nicho.
Saiba mais

Cadastre seu e-commerce em www.compredopequeno.com.br e suas ofertas
aparecem no shopping exclusivo de pequenos negócios no endereço.
Saiba mais
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Negócios beneﬁciados:
Dentre os negócios que a plataforma de comparação de preço beneﬁcia estão: Eletrônicos; Eletrodomésticos e Informática; Entretenimento: Brinquedos e games; Moda: Varejo, Acessórios e Calçados;
Madeira e Móveis: Varejo e Serviços de Decoração; Livrarias; Cosméticos; Telefonia; Esporte e Lazer.
Categorias mais vendidas na internet
Moda e Acessórios

17%

Cosméticos e Perfumaria /Cuidados Pessoais / Saúde

15%

Eletrodomésticos

12%

Telefonia / Celulares

8%

Livros / Assinaturas e Revistas

8%

Informática

7%

Casa e Decoração

7%

Eletrônicos

6%

Esporte e Lazer
Brinquedos e Games

4%
3%

Fonte: e-bit

Comparadores de preços similares:

Recomendações ﬁnais:
O Buscapé oferece um curso online de capacitação e desenvolvimento de empreendedores para atuarem em comparadores de preço. Conﬁra clicando aqui.
Para saber mais sobre o mercado de e-commerce, acesso o blog
www.sebraemercados.com.br/ecommerce.
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