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COVID-19 COMPORTAMENTO DAS 
VENDAS ONLINE NO BRASIL



2

Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. All Rights Reserved.

COVID-19: COMPORTAMENTO DAS VENDAS ONLINE 
NO BRASIL

Quarentenas, distanciamentos sociais, falta de estoque de algumas categorias no ponto de venda e compras 
habituais são algumas das razões que têm contribuído com o crescimento do e-commerce no Brasil. 

Categorias como Higiene, Limpeza Caseira, Produtos para Bebê e alguns Mantimentos apresentaram crescimento 
significativo entre Janeiro e Março de 2020, período que, além de contar com o evento Dia do Consumidor 
(crescimento de 18% em relação a 2019), também é marcado com os primeiros casos da COVID-19, doença 
causada pelo Coronavírus, no país. Confira abaixo os principais impactos da pandemia para o comércio eletrônico 
brasileiro e as categorias com maior destaque. 

% DE CONSUMIDORES REALIZANDO A PRIMEIRA COMPRA ONLINE

CRESCIMENTO DE NOVOS CONSUMIDORES

Em Março de 2020,  observamos um crescimento maior que a média em relação aos novos consumidores do 
e-commerce brasileiro, ou seja, aqueles que realizaram pela primeira vez uma compra online. Confira abaixo a 
dinâmica do crescimento nas  lojas online de autosserviço:

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS IMPACTADAS PELO COVID-19

As subcategorias abaixo cresceram acima do total e-commerce em Fev/20 (vs. Jan/20). Nesse período, as 
vendas online totais apresentaram retração esperada de -20%, devido a, principalmente: saldões de Janeiro/20 - 
que intensificaram as vendas no mês -, mês de Janeiro ter mais dias que o mês de Fevereiro e o Carnaval, que 
aconteceu em Fevereiro. Conheça as categoriais que apresentaram maior crescimento no período: 

ÁLCOOL GEL

+310%
ENERGÉTICO

+65%
PAPINHA PARA 

BEBÊ

+51%
TERMÔMETRO

+45%
ÁGUA SANITÁRIA

+41%

FRALDA PARA 
BEBÊ

+26%
ÁLCOOL DE 

LIMPEZA

+25%
DESINFETANTE

+14%
LENÇO 

UMEDECIDO PARA 
BEBÊ

+10%
ENLATADOS/ 
CONSERVAS

+10%

Fonte: Ebit | Nielsen Online Sales - Período: 01 de Jan. 2020 a 15 de Março de 2020. 
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CRESCIMENTO NAS VENDAS ONLINE DE GEL ANTISSÉPTICO

1º Caso de 
Coronavírus

confirmado no 
Brasil dia 26/02

2º Caso
Anúncio de 
Pandemia

11/03

VENDAS ONLINE ÁLCOOL GEL FATURAMENTO

A subcategoria “Álcool gel”, representava menos de 1% da categoria “Saúde” no e-commerce brasileiro. No dia 16 
de março, ela representou 9% do faturamento.

▪ As vendas online de “Gel antisséptico higienizador de 
mãos”, conhecido como “Álcool gel”,  cresceram 4x em 
Fev/20 (vs. Jan/20) no e-commerce brasileiro 

▪ Após a confirmação do 1º caso no Brasil, o 
faturamento - que já apresentava crescimento - 
dobrou, alcançando seu primeiro pico de maior venda 
diária. Após o 2º caso, o mesmo ocorreu, apresentando 
o maior pico nas vendas até o momento 

▪ Após o anúncio de pandemia (11 de março) as vendas 
atingiram o maior nível do mês de Março/20

▪ Mês em que o faturamento chegou a R$ 800 mil em 
um único dia 

VENDAS ONLINE ÁLCOOL GEL FATURAMENTO

VENDAS ONLINE ÁLCOOL DE LIMPEZA 
FATURAMENTO

ÁLCOOL DE LIMPEZA

▪ As vendas online de “Álcool de Limpeza” cresceram 2x 
em Fev/20 (vs. Dez/19)  no e-commerce brasileiro

▪ Faturamento total já ultrapassa R$ 1 milhão.

CRESCIMENTO NAS VENDAS ONLINE DE ÁLCOOL DE LIMPEZA
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O e-commerce, que já apresenta um constante crescimento no Brasil, tende a 
ampliar sua importância durante e após a pandemia COVID-19. Dessa forma, é 
fundamental desenhar uma estratégia adequada para o canal, de modo a 
aproveitar todas as oportunidades que se abrem perante o atual panorama. 

Os lojistas também devem estar atentos ao possível aumento da utilização de 
Serviços de Atendimento, tendo em vista o maior volume de novos 
consumidores, ou seja, aqueles que estão efetuando a sua primeira compra 
online. Os novos consumidores tendem a apresentar mais dúvidas e 
dificuldades no momento da compra, aumento o fluxo e tempo de espera do 
atendimento. Disponibilizar guias e FAQs são boas estratégias para otimizar o 
atendimento e reduzir o tempo de espera. 

Fonte: Ebit | Nielsen Online Sales - Período: 01 de Jan. 2020 a 15 de Março de 2020. 

Para mais informações, entre em contato com seu atendimento Nielsen. 

O QUE ESTÁ POR VIR?
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