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Apresentação

A quarentena fez com que o faturamento do varejo digital crescesse 56,8% de 
janeiro a agosto de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior. Além 
disso, só nos primeiros 6 meses de 2020, o número de transações efetuadas 
em e-commerces cresceu 65,7%, indo de 63,4 bilhões para 105,6 bilhões. 

Seguindo nesse cenário, a estimativa é que quase 3 bilhões de compradores 
de mercados emergentes terão acesso à internet até 2022. Na visão do 
comércio eletrônico, são bilhões de clientes em potencial. 

Assim, há expectativa de que 20% das vendas no varejo em 2022 venham de 
compradores residentes nesses mercados emergentes. Além disso, o relatório 
Global Ecommerce Update 2021, do eMarketer, aponta que, no futuro, o 
e-commerce alcançará US$ 5 trilhões até 2022 e US$ 6 trilhões até 2024.

Esses dados só reforçam a importância que as compras online ganharam, 
especialmente aceleradas pela pandemia. Pensando nisso, reunimos as 
principais datas comemorativas ao longo do ano para que você se prepare e 
aumente suas vendas a cada mês.

Boa leitura!
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Antes de ir direto ao ponto e falar sobre cada data, especificamente, reforçamos que, ao comprar um produto online, os 
consumidores consideram outros aspectos durantes sua jornada com as marcas. O valor do frete, por exemplo, é um dos 
principais motivadores de compra no e-commerce. 

Um levantamento feito pela E-bit/Nielsen revela que o número de pedidos com frete grátis aumentou 41% em 2020. 
Mas esse fator vem acompanhado de outros, como: preço, parcelamento e credibilidade da loja.

Assim, as datas comemorativas e feriados entram em cena: dias em que as pessoas acessam a internet com a intenção 
de realmente comprar algo e são influenciadas por bons valores e condições. Em 2020, por exemplo, as datas sazonais 
tiveram um forte crescimento no ambiente online, representando 34% do faturamento do e-commerce, ainda segundo 
dados da E-bit/Nielsen.
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O 44º relatório Webshoppers mostra que os consumidores online também estão se interessando cada vez mais pelas 
compras em dispositivos móveis. Entre os principais motivos citados pelos clientes, podemos destacar: facilidade e 
praticidade, promoções especiais e economia de tempo, conforme é possível ver no gráfico abaixo:

“Tem promoções
especiais”

Praticidade e preço são principais motivadores
de compra para apps de delivery

Quais são as promoções que prefere?

“É um aplicativo
fácil de utilizar”

Motivos de compra pelo App

“Não preciso
sair de casa”

“Economia
de tempo”

“Possui
entrega
rápida”

52%35%

47%

73%
38%

Frete Grátis

Cupom de desconto

Desconto de Preço
(15%, 10% e etc)

44% tiveram
frete grátis na
última compra

Mais produtos do mesmo
item (3x2, 2x1 e etc)

Bonificação em programa
de lealdade

Desconto no Frete

78%

70%

59%

30%

23%

17%
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No momento atual, é natural que determinados setores se destaquem, em comparação a outros. Isso se deve, em grande 
parte, ao fato de que as pessoas estão passando mais tempo em casa, o que gera uma maior procura por itens de bem-
estar doméstico. Conheça alguns deles:

Fonte: Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

Casa (cama, mesa e banho); Supermercados (serviços que 
realizam compra e entrega de 
itens selecionados ao cliente 

em pouco tempo); 

Tecnologia (em especial 
televisões com telas maiores e 

smartphones);

Vestuário.
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Conheça as
principais datas
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O  calendário de datas comemorativas  deve fazer 
parte do planejamento do seu e-commerce. Isso porque, 
além de planejar as melhores promoções para datas 
importantes, também é fundamental preparar o estoque 
e as entregas, oferecer formas de pagamento variadas e 
parcelamentos, investir no bom atendimento e, claro, criar 
fluxos de e-mail marketing.

Então, vamos conhecer as datas para você preparar?
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JAN OUTSETAGOJULJUNMAIABRMARFEV NOV DEZ

Planeje seu estoque e  
a reposição de produtos
Fazer a gestão do estoque do e-commerce 
é essencial. Saber exatamente a quantidade 
de produtos disponíveis evita um grande 
problema que é faltar determinado produto 
na hora da venda, o que pode causar uma má 
impressão da sua marca diante do cliente.

Para evitar esse tipo de situação, aproveite o 
início do ano, quando o boom das vendas de 
Black Friday e Natal já passou, e organize seu 
estoque. Nesse trabalho, você pode contar, por 
exemplo, com o auxílio de uma ferramenta 
de ERP, mantendo o registro centralizado 

das movimentações de entrada e saída de 
produtos e o controle a partir de relatórios 
mais completos e frequentes.

JAN
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Prepare-se para  
a volta às aulas
É importante começar sua campanha de volta 
às aulas o mais cedo possível. Dessa forma, 
você ajuda seus clientes a não precisarem 
fazer compras em cima da hora, podendo 
tomar a decisão de fechar a compra com mais 
calma. Lembre-se de que, embora os usuários 
dos produtos sejam os alunos, na maioria dos 
casos, são os pais que tomam essa decisão.

Essa também é uma ótima oportunidade 
para aumentar seu ticket médio por meio 
da estratégia de cross-sell. Em geral, os pais 
compram diversos produtos juntos, como 

cadernos, lápis, canetas, mochilas etc. Então, por 
que não simplificar a pesquisa para esses pais? 
Monte kits e recomende outros produtos da 
mesma categoria.

JAN
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Aproveite a volta  
das viagens de férias
Estamos nos encaminhando para a volta 
de algumas das nossas rotinas. Mas o que 
certamente vai seguir presente no nosso 
dia a dia é a praticidade que o e-commerce 
proporciona. E isso também vale para o 
planejamento de uma viagem de férias  
em família.

O comércio eletrônico trouxe praticidade 
na hora de organizar roteiros, comprar 
passagens e reservar hotéis, além de oferecer 
preços geralmente mais baratos. Então, 
se você atua em nichos como o hoteleiro 

ou até mesmo de artigos para viagem, 
como o de malas e bolsas, aproveite que os 
consumidores já estão acostumados a essa 
nova realidade e prepare suas campanhas 
para oferecer seus produtos e serviços.

Organize seus disparos de e-mail marketing, 
dê aquela repaginada no seu site e, claro, 
ofereça vantagens realmente úteis a seus 
cliente, seja com promoções em kits e pacotes 
ou com frete grátis.

JAN
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JAN OUTSETAGOJULJUNMAIABRMARFEV NOV DEZ

Planeje as ações  
de aniversário do  
seu e-commerce
Transforme o aniversário da sua loja em 
uma oportunidade de encantar os clientes. 
Mesmo que a data seja celebrada mais para 
o fim do ano, já é hora, sim, de começar a 
pensar nas estratégias que você irá aplicar.

Você pode, por exemplo, oferecer em um mês 
inteiro de promoções, focando principalmente 
nos clientes atuais para que comprem de 
novo. E não se esqueça de agradar seus 
clientes VIPs com ofertas exclusivas. Além 

disso, aproveite para usar os já conhecidos 
gatilhos de urgência e escassez para fomentar 
suas vendas nesse momento.

JAN
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 início do mês 

Volta às aulas
Mesmo que você já tenha se preparados para vender kits escolares lá em 
janeiro, sabemos que sempre tem alguns pais que deixam as comprar para 
última hora. E seu e-commerce precisa estar preparado para atendê-los 
também.

Sabia que estima-se que o brasileiro gasta, em média, 22% do salário com as 
demandas escolares dos filhos? Com isso, os pais procuram ofertas específicas 
para reduzir seus gastos durante essa temporada de grande demanda.

Um ponto interessante a destacar aqui é que dois itens bem importantes 
passaram a fazer parte da lista de compras: itens eletrônicos e, claro, as 
máscaras. Então, amplie seu estoque e não perca a chance de vender  
ainda mais!

FEV
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 14/02 

Valentine’s Day
Mesmo que os brasileiros comemorem oficialmente seu Dia dos Namorados 
em 12 de junho, muitos já entraram no clima da data internacional, celebrada 
em 14 de fevereiro.

Segundo o Google Trends, as buscas por “Valentine’s Day” no Google Brasil 
mais do que dobraram de 2016 para 2020. Esse dado mostra uma crescente 
relevância dessa comemoração no nosso país, principalmente no ambiente 
digital. E você pode aproveitar isso no seu e-commerce.

Especialmente se você trabalha no segmento de joias, sex shop e flores, que 
estão na lista de produtos mais vendidos entre os namorados, em 2021.

FEV
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 26/02 a 01/03 

Carnaval
Um pensamento equivocado é imaginar que apenas produtos relacionados à 
data podem ser vendidos no Carnaval. Com a pandemia, muitos deixaram de 
festejar e aproveitaram o feriado para descansar. 

Assim, uma loja virtual de itens de festa, fantasias, maquiagens pode ter suas 
vendas garantidas. Mas segmentos de viagem, hospedagem e até de lazer, 
como livrarias, também podem alcançar ótimos resultados nessa data.
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Prepare-se para o Dia 
Internacional da Mulher
Comemorado em 08 de março, o Dia 
Internacional da Mulher é uma excelente 
oportunidade para aumentar as vendas, em 
especial nos e-commerces com público-alvo 
feminino.

Não é novidade que o planejamento é 
fundamental em toda ação a ser realizada 
em um e-commerce. Na hora de se preparar 
para essa data comemorativa, trabalhe para 
evitar imprevistos.

É importante determinar se a ação será 
apenas na data, se será semanal ou durante 
todo o mês de março. Coloque no papel 
todos os passos da ação, como os benefícios 
e produtos a serem ofertados, se terá frete 
grátis ou não e quantos e-mails marketing 
estão previstos nos seus disparos.
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Prepare-se para o  
Dia do Consumidor
Comemorado em 15 de março, esse é um 
evento que não se resume a um único dia: ele 
movimenta uma semana inteira de ofertas. 
Em 2020, os e-commerces faturaram R$ 3,62 
bilhões na primeira quinzena de março, um 
crescimento de 23,5% em relação aos 15 dias 
anteriores, segundo relatório da Social Miner.

Como os consumidores já começam a buscar 
pelos produtos desejados alguns dias antes, 
é importante planejar um cronograma de 
ações com antecedência. Aqui, vale investir 
em mídia paga, mídias sociais e, claro, e-mail 

marketing. Vá divulgando suas ofertas e 
liberando cupons de desconto exclusivos, 
por exemplo. Tudo isso vai aumentar sua 
presença online, atrair novos clientes e 
fidelizar os antigos.
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Dia Mundial  
da Água

23 24 25 26
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Aniversário de 
Porto Alegre

19
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e do Marceneiro
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06 07 08

Dia Internacional 
da Mulher

09 10

Dia do Sogro
Dia do Telefone
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Dia da Pipoca

12

05040302

Quarta-feira de 
Cinzas

01
Carnaval
Aniversário do 
Rio de Janeiro
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 08/03 

Dia Internacional da Mulher
Agora que você já aproveitou o mês de fevereiro para definir quanto tempo 
suas ofertas vão durar e como será sua comunicação com os clientes, chegou 
a hora de colocar as vendas em prática!

Um levantamento da Neotrust mostrou que as mulheres foram responsáveis 
por quase 59% do volume de compras no varejo online durante o 3º trimestre 
de 2020. Não dá para colocar todo esse público em uma única caixinha.

A mulher moderna é dinâmica, multitarefas e luta por seus espaços, com 
interesses que vão muito além de qualquer estereótipo. Mulheres amam 
música e literatura, apreciam boas bebidas, praticam ou acompanham 
esportes, assistem a séries e filmes de de super-heróis, aproveitam diversos 
cursos online e entendem de tecnologia.

Lembre-se disso para fugir dos clichês nas suas ofertas.
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 15/03 

Dia do consumidor
Assim como no Dia Internacional da Mulher, se você seguiu nossas dicas e já 
se organizou para oferecer as melhores ofertas e o melhor atendimento aos 
seus clientes, certamente conseguirá reduzir os riscos de ser surpreendido 
negativamente por imprevistos.

Aqui, falamos também sobre atendimento, pois é importante aproveitar a 
data para realizar ações que busquem a aproximação com o cliente, mais do 
que a venda em si.

No Brasil, o Dia Mundial do Consumidor começou a ganhar força a partir de 
2014, quando o Buscapé instituiu a data em parceria com mais de 500 empresas 
de e-commerce, como Walmart, Americanas, Netshoes, Centauro e Dell.

Desde então, o engajamento tem crescido. Segundo estudo da E-bit/Nielsen, 
em 2019, o volume de vendas no dia 15 de março foi 76,53% maior do que a 
média dos demais dias do primeiro trimestre.
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 20/03 

Chegada do outono
Março também é o mês de aproveitar que o outono está batendo à porta para 
preparar suas ofertas para a estação, especialmente se você trabalha com o 
segmento de moda.

Aproveite que o outono não apresenta um mudança brusca de temperatura 
e, por isso, permite o uso de roupas do verão com apenas a adição de alguns 
assessórios. Isso vai ajudá-lo na queima de estoque.

É a oportunidade perfeita para realizar promoções para vender mais, se 
desfazendo da coleção passada e também alavancando os resultados da 
coleção atual. Lembre-se que uma vitrine bem decorada, mesmo que seja no 
site, é um excelente chamariz para os clientes. Capriche no layout da sua loja 
virtual com as cores que a estação pede.
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Prepare-se para  
a Páscoa
Mesmo que você não venda chocolates, seu 
e-commerce também pode se destacar na 
Páscoa. Comece preparando seu negócio para 
essa época do ano com antecedência. Você 
pode usar banners na home do seu site que 
remetam à data, além de divulgar promoções 
especiais dos seus produtos, ainda que não 
sejam os famosos ovos de Páscoa.

Considere, também, alterar o tema das suas 
redes sociais, mudando suas fotos de perfil e 
de capa. E se você possui um blog integrado 
à sua loja online, foque em conteúdos 

que relacionem a data ao seu nicho. Por 
exemplo, uma loja de decoração pode dar 
dicas de como decorar a casa nessa época.
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Prepare-se para  
o Dia do Frete Grátis
Com a popularidade crescente da data, é 
importante antecipar a elaboração da sua 
estratégia. Começando pela visibilidade das 
suas ofertas. As pessoas precisam saber que 
a sua loja está com essa oportunidade aberta 
para os consumidores.

Impulsione suas postagens no Facebook 
e reforce seus anúncios no Instagram 
Shopping. Dispare e-mails marketing para 
sua base de clientes e, se possível, entre em 
contato direto com seu público através do 
WhatsApp Business.

Também é preciso aproveitar esse tempo 
antes da data para negociar com seus 
parceiros. Afinal, não adianta celebrar o Dia 
do Frete Grátis se você não conseguir um 
desconto bacana com seus fornecedores ou 
se não tiver uma transportadora que ajude a 
otimizar as entregas.
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Dia do Goleiro
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24

Dia do Chimarrão
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Páscoa

18 19
Dia do Índio
Dia do Exército 
Brasileiro

20

Dia do Disco  
de Vinil

21

Tiradentes

22
Descobrimento 
do Brasil
Dia da Terra

23

Dia Mundial  
do Livro

1615

Sexta-feira Santa
Dia do Desenhista
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Dia Mundial  
do Café
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Dia do Jovem
Dia Internacional 
do Beijo

1211
Dia do Fondue
Dia da Escola  
de Samba
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Dia da 
Engenharia

03 04 05 06 07

Dia Mundial da 
Saúde
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Dia da Natação
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0201

Dia da Mentira
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 15/04 

Sexta-feira Santa
A Sexta-feira Santa, feriado que antecede o domingo de Páscoa, é uma ótima 
oportunidade para e-commerces de diferentes segmentos oferecerem 
condições especiais. Setores religiosos podem pensar em promoções de 
produtos específicos. E o nicho alimentício também, com ofertas para 
substituir a carne nas refeições, por exemplo, já que os católicos costumam 
evitar esse alimento na data.

Outro segmento que pode se beneficiar do feriado é o de turismo. Em função 
da pandemia, muitos turistas estão se adaptando a novas formas de viajar. 
As viagens domésticas, ou seja, no próprio país, têm se tornado uma opção 
interessante. Então, quem trabalha com vendas de pacotes de viagens 
e hospedagens online também precisa se organizar para receber uma 
demanda maior de pedidos nessa época.
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 17/04 

Páscoa 
Como falamos, engana-se quem pensa 
que só loja de chocolates vende mais na 
Páscoa. Segmentos de brinquedos e pets 
(com coelhinhos de verdade) para alegrar as 
crianças na data e de produtos diet ou para 
pessoas alérgicas, entre outros, também 
podem se beneficiar.

Por exemplo: a marca de cervejas Lohn Bier 
enviou um e-mail convidando o público 
a fazer uma visita na fábrica durante o 
feriado para conhecer o cardápio especial de 
Páscoa. E o botão de  call to action  já trazia 
a possibilidade de fazer a reserva.
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 28/04 

Dia do Frete Grátis
É uma ação que não tem dia fixo, mas que sempre acontece no final do mês de 
abril. Portanto, fique de olho! Aproveite para estimular a recompra e atrair novos 
consumidores, motivados pela condição de pagamento.

Se você já se preparou, como indicamos, divulgando suas ofertas com 
antecedência e negociando com seus parceiros para não sair no prejuízo, 
chegou a hora de colocar as vendas em prática.

Como falamos no início do e-book, o frete grátis é um grande chamariz para 
os consumidores. Segundo um levantamento da Neotrust, 54% das compras 
online realizadas nos últimos 3 meses de 2020 no país tiveram entrega grátis. 
Lembrando que estamos falando de um ano em que o e-commerce bateu 
recordes de pedidos!

Portanto, o frete grátis é fundamental para alavancar as vendas do 
e-commerce. Logo, uma data sazonal com esse foco se torna uma excelente 
oportunidade de vender mais.
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Prepare-se para  
o Dia das Mães 
Quando falamos de datas específicas, como 
Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal, o 
consumidor precisa adquirir produtos com 
tempo hábil para entregá-los na data. E com 
o Dia das Mães não é diferente.

Por isso, é importante que você prepare suas 
ofertas com antecedência para suprir a essa 
necessidade dos seus clientes de antecipar 
as compras.

Com o cenário de incertezas em que estamos 
vivendo, um relatório da The Insiders apontou 

um comportamento atípico do público: 
os consumidores adiaram suas compras, 
de maneira que o pico de vendas ocorreu 
bem próximo à data, no dia 06 de maio. No 
entanto, as vendas começaram a aumentar 
de maneira significativa a partir do dia 29 
de abril, ou seja, quase 15 dias antes.
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 08/05 

Dia das Mães
Em 2021, o faturamento da data foi de R$ 6,4 bilhões de vendas no 
e-commerce (entre os dias 26 de abril e 09 de maio de 2021). A soma 
representa um aumento de 14% com relação ao faturamento de 2020.

Um ponto importante que deve ser levado em consideração para aumentar 
suas vendas é que, assim como no Dia Internacional da Mulher, é preciso 
ampliar sua oferta de produtos e fugir dos clichês das flores.

Para se ter uma ideia, o segmento que mais faturou no Dia das Mães de 2021 
foi telefonia, com aumento de 21% com relação a 2020. Na sequência, temos:

MAI

2º lugar: 
eletrodomésticos 
(aumento de 31%); 

4º lugar: tecnologia 
(aumento de 32%);

3º lugar: 
entretenimento 

(aumento de 15%);

5º lugar:  
moda e acessórios 
(aumento de 11%).
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Prepare-se para  
o Dia dos Namorados
Por dois anos seguidos, o Dia dos Namorados 
foi celebrado durante o período da pandemia. 
Em 2020, com boa parte das lojas ainda 
sob restrições mais rígidas, a data registrou 
um crescimento de 91% em faturamento 
online, em relação ao mesmo período de 2019, 
segundo a E-bit/Nielsen. 

Para se preparar para a data nesse momento 
atípico, é preciso prestar atenção em alguns 
pontos. Começando por se diferenciar 
da concorrência. Com as compras por 
e-commerce aumentando cada vez mais, é 

hora de atrair os clientes e fidelizá-los para 
que voltem mais vezes. Dedique um espaço 
no seu site para a captação dos seus dados, 
como e-mail, profissão, localização para 
comunicações futuras.

Além disso, invista na pontualidade das 
entregas. Uma pesquisa da Shopee identificou 
que 31% dos clientes compram o presente 
cerca de uma semana antes do Dia dos 
Namorados. Dessa forma, é preciso que seu 
e-commerce esteja preparado para atender à 
demanda e entregar a compra no prazo.
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 12/06 

Dia dos Namorados
Se você trabalha no segmento de moda e acessórios, fique atento ao 
aumento no volume de compras nessa época! Segundo um relatório da 
Social Miner e Opinion Box, em 2021, as vendas do Dia dos Namorados se 
destacaram nesse nicho, com 45% do total de vendas durante o evento.
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 21/06 

Início do inverno 
Com a chegada do inverno, assim como ocorre em qualquer troca de estação, as 
lojas de moda já estão acostumadas a fazer queima de estoque para renovar a vitrine 
(física e virtual). Mas nem só de e-commerce de moda vive o varejo no inverno.

Com as pessoas cada vez mais em casa, aproveitar o inverno de um jeito 
aconchegante se tornou um desejo de muitos. Assim, a estação mais fria 
do ano permite que lojas de bebidas façam promoções de bons vinhos 
tintos. Lojas de casa e decoração também podem se preparar com mantas, 
cobertores e até lareiras.

E se você ainda tem dúvidas sobre 
o que os clientes buscam nessa 
época, uma dica é usar a ferramenta 
Categorias em Ascensão no Varejo, 
do Google. Nesse portal, você  
pode filtrar sua busca por período  
de tempo e país, gerando um  
 diagnóstico preciso  das principais 
tendências do momento.
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 24/06 

Festa Junina
Mês de junho é tempo de festas típicas. Entre no clima do “arraiá” e faça 
promoções de queimas de estoque e de produtos sazonais.

Um levantamento da OLX mostra que a busca por produtos juninos disparou 
83% no primeiro semestre de 2021. Devido ao isolamento social, muita gente 
improvisou para curtir a época de festa junina dentro de casa.

Os brasileiros estão investindo tanto nas comidas como na caracterização 
para o evento. Os produtos mais buscados são vestidos para a festa, artigos 
de decoração e kits de produtos, que incluem comidas típicas. Cestas de 
alimentos ganharam destaque na lista.

Outra dica para alavancar suas vendas é aproveitar para oferecer um brinde 
que remeta à data. Desde uma paçoquinha, um chapéu de palha, até uma 
camisa com estampa em xadrez, o que vale é a atenção ao cliente (e que 
caiba no seu orçamento).
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Dica Bônus
Um ponto de destaque para o e-commerce em qualquer data no ano é a 
representatividade das compras por desktop, que está dando a vez para 
o mobile. Para se ter uma ideia, no Dia dos Namorados de 2021, as vendas 
por computador e por dispositivos móveis ficou em 50% para cada lado. 
Assim, é indispensável que sua loja online esteja preparada com aplicativo 
e/ou site responsivo para oferecer seus produtos também nesses formatos.
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25

Dia do Escritor
Dia do Motorista
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Dia Nacional  
do Futebol
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21 22 23
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Dia do Rock
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06 07
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Constitucionalista
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Brasileiro
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 13/07 

Dia do Rock
O dia 13 de julho marca a comemoração do Dia Mundial do Rock, uma 
oportunidade para as marcas promoverem seus produtos e serviços, 
especialmente para os e-commerces voltados para os segmentos de 
instrumentos musicais, CDs, vestuário e acessórios. Além disso, é possível 
utilizar a data para atrelar seus produtos a festivais e shows de música (que 
estão voltando aos poucos).

Aproveite esse momento para construir relacionamento com o seu público a 
partir de promoções, ofertas de brindes, concursos e sorteios de ingressos, por 
exemplo. Para isso, utilize os canais que você tem à sua disposição, como redes 
sociais e e-mail marketing. 

Em tempo, artigos personalizados, como canecas e camisetas, ficam em alta 
nestas datas, e itens colecionáveis também são muito procurados.
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 20/07 

Dia do Amigo 
Usar essa data é um ótimo motivo para se aproximar mais dos seus clientes 
antigos, fidelizando ainda mais sua relação com eles. Procure entender mais 
sobre os seus interesses, analise seu histórico de compra, esteja disponível para 
tirar dúvidas e solucionar problemas.

Aqui, a ideia é que o foco seja na construção de relacionamento e não, 
necessariamente, na venda de produtos em si. Para isso, você pode enviar 
e-mails marketing com conteúdos relevantes, como blog posts ou e-books, 
até mesmo para reativar clientes que não compram de você há algum tempo, 
recomeçando um relacionamento mais personalizado.

Solte sua criatividade e se inspire em marcas que você admira. Vale produzir 
um vídeo ressaltando a amizade, oferecer um presente especial para sua 
audiência ou fazer uma enquete com os seguidores, perguntando qual seria o 
presente perfeito para seus amigos.
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 26/07 

Dia dos Avós
Ainda que, comercialmente, o Dia dos Avós fique longe dos resultados obtidos 
em épocas como a do Dia das Mães, é uma data que vem ganhando força no 
mercado brasileiro.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 
as vendas no mês de julho aumentaram consideravelmente de 2003 até 2014. 
Ainda segundo a Federação da Câmara Dirigente dos Lojistas do Rio Grande 
do Sul (FCDL/RS), a média é de um aumento de 2% nas vendas a cada ano.

Aqui, vale presentear desde os avós mais tradicionais, com vestuário, 
decoração e produtos alimentícios, até os mais modernos, com 
eletroeletrônicos. O que vale mesmo é o carinho entre netos e avós.

Portanto, incentive seu público a compartilhar fotos, histórias e momentos 
que tiveram com os avós, criando engajamento e, ao mesmo tempo, gerando 
lembrança da sua marca.
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Prepare-se para  
o Dia dos Pais
Assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais é 
responsável por grandes movimentações no 
varejo. A época próxima ao segundo domingo 
do mês de agosto é marcada por promoções 
especiais para o público masculino.

E como estamos falando de um modelo 
de negócio em que o cliente aguarda a 
encomenda chegar na sua casa, por mais 
rápida que seja essa entrega, a antecipação 
das compras sempre é a melhor opção.

Para se ter uma ideia, os picos de vendas no 
Dia dos Pais de 2020 aconteceram cerca de 
27 e 20 dias antes do evento, segundo uma 
pesquisa feita pela Social Miner.

Com isso, você deve levar em conta 
principalmente o tempo médio de frete 
dos seus produtos. Caso demore muito, isso 
pode acabar fazendo com que o cliente não 
compre no seu site. Além disso, seu site deve 
estar otimizado para receber um alto volume 
de acessos, além de permitir compras por 
dispositivos móveis.
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 14/08 

Dia dos Pais
Em 2021, o Dia dos Pais no e-commerce foi o maior de todos os tempos no Brasil. 
O faturamento superou os R$ 6 bilhões, quase 16% a mais do que em 2020.

E mais uma constatação interessante: a maioria das compras foram feitas em 
um smartphone. Duas em cada três visitas em sites de compras são feitas por 
celulares, segundo números da SimilarWeb.

Entrando no detalhe dos produtos, se você atua nos segmentos de beleza e 
perfumaria ou casa e decoração, prepare-se! As vendas que mais cresceram, 
comparado ao ano anterior, foram, principalmente, de produtos para a barba e 
perfumes, além de chopeira, kit caipirinha e coqueteleira.
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Prepare-se para  
o Dia do Cliente
Diferentemente de outras datas que citamos 
nesse e-book, o Dia do Cliente não exige, 
necessariamente, que a encomenda seja 
entregue em determinado prazo. Mas a 
verdade é que os consumidores estão cada 
vez mais atentos para aproveitar as ofertas 
que surgem em datas especiais como essa. 

Uma tendência que se intensifica a cada data 
comemorativa é a de investir em uma semana 
de ofertas e não em ofertas de apenas um 
dia. Desta maneira, além de atrair tráfego a 

semana inteira, você dilui esse tráfego ao longo 
dos dias, melhorando sua operação.

Mas, para vender mais, é preciso começar a se 
preparar cedo! Em 2021, os picos mais altos 
de vendas online aconteceram em 30 e 15 
dias antes do evento.
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Caminhoneiro
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03/09 a 13/09 

Semana do Brasil
Outra data recente que vem ganhando força no calendário do varejo é a 
Semana do Brasil. É uma semana de promoções, que compreende o dia 
07/09 (Independência do Brasil) para estimular mais vendas e girar o estoque 
dos comerciantes.

Em 2020, o e-commerce brasileiro faturou R$ 2,3 bilhões durante a Semana 
do Brasil, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Uma pesquisa da Cielo também indicou que houve alta de 10,3% no 
faturamento do e-commerce durante o período do evento. 

Ainda, descontando os setores de turismo e transporte (que tiveram forte 
queda em função da pandemia), o crescimento foi de cerca de 91,1% no 
faturamento sobre os dados de 2019.
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 06/09 

Dia do Sexo
Essa data impacta mais especificamente os e-commerces que atuam no ramo 
das sex shop e lingerie. Porém, esse é um assunto delicado e que pode ser 
tabu ainda para algumas pessoas.

Cuidado para não ofender o seu público na hora de oferecer seus produtos. As 
campanhas promocionais para um e-commerce de produtos adultos devem se 
atentar ao discurso que será utilizado. Enquanto, para algumas marcas, o humor 
funciona muito bem, para outras, nem sempre esse é o melhor caminho. É 
preciso achar formas inteligentes de se comunicar, sutis e de bom gosto.

Outra dica é aproveitar a data para conscientizar os consumidores sobre sexo 
seguro, saudável e com respeito. Certamente, atitudes positivas como essa 
geram uma ótima lembrança da sua marca.
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 15/09 

Dia do Cliente 
O Dia do Cliente é comemorado em 15 de setembro e, em 2021, o faturamento 
do e-commerce cresceu 46% na data.

Se você atua nas categorias de moda e acessórios ou alimentos, é importante 
redobrar a atenção, pois foram os segmentos que mais registraram pedidos 
entre os dias 02 e 15 de setembro.

Vale dizer que 3% dos consumidores que fizeram uma compra no período do 
Dia do Cliente em 2021 tinham comprado na mesma loja durante o evento do 
ano passado. Fica aí uma dica para focar mais em estratégias de recompra.

SET

https://www.mailbiz.com.br/
https://www.facebook.com/mailbizbr
https://www.youtube.com/c/MailbizBr
https://www.linkedin.com/company/mailbiz
https://www.instagram.com/mailbiz/
https://www.mailbiz.com.br/5-dicas-para-aumentar-o-nivel-de-recompra-do-seu-e-commerce/


Calendário do e-commerce 2022 52

JAN OUTSETAGOJULJUNMAIABRMARFEV NOV DEZ

 22/09 

Início da primavera
Nessa época, você já pode começar a preparar o terreno para as vendas de 
datas bem significativas, como Black Friday e Natal. 

Mas nem só de moda e vitrines floridas vive o varejo na primavera. Se você 
trabalha no ramo dos eletrodomésticos, prepare-se! Com o calor chegando, 
os ventiladores dominaram a lista de compras em 2020, com 240% de alta, e 
aparelhos de ar-condicionado também cresceram nas buscas, com aumento 
de 130%.

Ainda assim, depois da estação mais fria do ano, os lojistas seguem precisando 
se adaptar a um cenário econômico fortemente impactado pela inflação 
durante a pandemia.
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Prepare-se para  
o Dia das Crianças
Considerando os últimos dois anos, há 
padrões que ajudam o lojista a se preparar 
para vender mais no Dia das Crianças.

Durante esse período, a maior parte dos 
compradores presenteia, em média, uma ou 
duas crianças, priorizando aquelas com grau 
de parentesco mais próximo.

Além disso, grande parte dos compradores 
toma suas decisões cerca de 15 ou 30 dias 
antes do evento. Ou seja, a busca por 
presentes para o Dia das Crianças tende 

a crescer ainda no mês de setembro. Por 
isso, é importante começar a oferecer suas 
promoções ao público ainda no mês anterior.
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 todo o mês 

Outubro Rosa 
Esse é um momento de conscientização quanto à prevenção e ao tratamento 
contra o câncer de mama. Por isso, é fundamental que seus esforços sejam 
focados em ir muito além das vendas em si.

A marca de lingeries Hope é belo exemplo a ser seguido. Em outubro de 2021, 
a empresa lançou um modelo de sutiã para mulheres mastectomizadas. 
Chamado de Sutiã Esperança, ele conta com estrutura adaptada para o uso 
de prótese embutida e costura interna que não incomoda. A peça é indicada 
para as mulheres que passaram pela cirurgia parcial ou total da mama, unindo 
conforto, funcionalidade e estilo.

Pensar em ações como essa, com ofertas especiais para quem realmente sofre 
com a doença ou, ainda, a possibilidade de reverter parte das vendas nessa 
época para causas voltadas ao câncer de mama, por exemplo, geram uma 
lembrança de marca muito importante diante do público.
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 12/10 

Dia das Crianças
Famoso pelo grande apelo na venda de brinquedos, o dia 12 de outubro, Dia 
das Crianças, é ótimo para quem comercializa produtos infantis. Apesar de não 
ter vendas tão expressivas como no Natal, pode ser uma grande oportunidade 
para aumentar o faturamento da loja online.

O faturamento do e-commerce para o Dia das Crianças em 2021 aumentou 
21,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Índice Cielo 
do Varejo Ampliado (ICVA).

E não só de brinquedos que o varejo sobrevive nessa época. Então, se você trabalha 
em outros nichos, também deve ficar de olho e se preparar para vender mais!

Ainda segundo a pesquisa, os setores que apresentaram as maiores altas foram: 

OUT

Alimentação – bares e 
restaurantes (20,2%);

Livrarias e papelarias 
(10,6%);

Vestuário (15,6%); Eletroeletrônicos 
(5,9%).
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Halloween 
Uma data que não é típica do Brasil, mas que tem ganhado cada vez mais 
força no país. Essa é uma oportunidade para aumentar as vendas em 
e-commerces que atuam desde o segmento de vestuário, com ofertas de 
fantasias típicas da data, passando pelo setor de maquiagens, e até mesmo 
o nicho de alimentos, com a venda das famosas abóboras (pumpkins) para 
personalizar no Halloween.

Uma grande novidade para 2021 vem da marca de chocolates Hershey’s, que já 
é autoridade quando o assunto é Halloween nos Estados Unidos e no Canadá, 
e que agora chega pela primeira vez ao Brasil com a campanha que carrega 
o conceito “Você se preparou o ano inteiro para o Halloween e não sabia”, 
intitulada “Hersheyween”.
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Prepare-se para  
a Black Friday
Desde 2021, a palavra de ordem na Black 
Friday é Pix! É bem verdade que o sistema 
de pagamento eletrônico foi lançado em 16 
de novembro de 2020, ou seja, dias antes 
da Black Friday daquele ano. Mas ainda não 
tinha se popularizado.

Então, podemos dizer que, em 26 de novembro 
de 2021, foi realizada a primeira Black Friday 
onde vimos, de fato, o Pix em ação.

Segundo um estudo da Consultoria Gmattos, 
mais de 50% das grandes lojas online 

brasileiras oferecem o Pix como alternativa. 
Portanto, para correr atrás da concorrência e 
agradar os mais de 100 milhões de usuários 
que estão cadastrados na solução, a principal 
dica para se preparar para a Black Friday a 
partir de agora é apostar nessa integração de 
pagamento.
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Copa do Mundo 2022
Eventos esportivos também são uma ótima oportunidade para alavancar as 
vendas do e-commerce. E isso vale para todos os nichos.

A edição especial do EQI (E-commerce Quality Index) para a Copa do Mundo, 
desenvolvida pela Lett, mostrou que as categorias de produtos mais buscadas 
pelos consumidores na última edição do evento foram:

• TVs;
• Smartphones;
• Refrigeradores, frigobares e cervejeiras;
• Sons portáteis, home theaters e outros aparelhos de áudio;
• Grill e churrasqueiras elétricas.

Ainda segundo dados do 38º estudo Webshoppers, realizado pela E-bit/
Nielsen, a Copa do Mundo da Rússia ajudou muito a impulsionar o 
e-commerce no primeiro semestre de 2018 no Brasil. O faturamento do 
comércio eletrônico teve uma alta de 12,1%, o que representa R$ 23,6 bilhões. 
Neste mesmo período, foram registrados 54,4 milhões de pedidos, o que 
corresponde a uma alta de 8%.
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Black Friday
Uma das datas mais esperadas por consumidores do mundo todo, a Black 
Friday encontrou o seu lugar no e-commerce brasileiro já há alguns anos. As 
pessoas procuram pelas melhores promoções em todos os tipos de produtos. 
Algumas empresas estendem suas promoções durante o mês, a semana toda 
e até após, com a Cyber Monday.

O período de promoções da Black Friday movimentou R$ 7,5 bilhões no 
comércio eletrônico brasileiro entre 19 e 29 de novembro, um avanço de 28% 
sobre 2019.

Mas atenção! Um dado pouco mencionado é sobre quanto o varejo eletrônico 
perdeu nesse mesmo período e até após, na Cyber Monday. Um levantamento 
da Sofist, mostrou que a instabilidade digital custou ao menos R$ 48,7 milhões 
aos varejistas. Portanto, não deixe de preparar sua plataforma para receber um 
volume maior de visitas e compras.

>> Para conferir todas as dicas para vender mais na Black Friday, acesse nosso e-book!
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Prepare-se  
para o Natal
Para garantir bons resultados de vendas, em 
primeiro lugar, sua plataforma precisa estar 
preparada para atender a uma demanda 
bem maior. Afinal, seu objetivo é oferecer 
promoções, kits e produtos realmente 
interessantes para atrair muitos clientes, não 
é mesmo? Mas se planeje para poder ofertar 
tudo isso sem sair no prejuízo. 

Sim, é hora de ganhar novos clientes, mas 
também é importante reforçar os laços com 
aqueles consumidores mais antigos.

Crie um layout criativo para seu site, com 
banners, pop-ups, gifs… vale tudo para que os 
consumidores escolham suas ofertas. Aproveite 
para oferecer embalagem de presente e cartão. 
Muitas vezes, a entrega vai direto para o endereço 
do presenteado, e esse é um grande diferencial 
na hora de conquistar um cliente nessa data.

Além disso, o prazo de entrega é fundamental 
aqui. Como se trata de uma data específica, 
os consumidores costumam se antecipar nas 
compras, e quanto mais rápido e barato for seu 
frete, maiores são as chances de fechar negócio.
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Início do verão
Chegando ao fim do ano, também chegamos à última troca de estação. E você 
sabe em quais produtos para o verão investir para vender mais? 

Confira a lista da Openk com os produtos mais buscados online no verão de 
2021 e que devem seguir sendo tendência nos próximos anos:

DEZ

Cosméticos ligados 
ao autocuidado;

Equipamentos para 
malhação em casa;

Alimentos saudáveis 
e sustentáveis;

Setor pet.
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Natal
Uma das datas mais importantes para qualquer tipo de comércio, e 
principalmente para o eletrônico, é o Natal. Fora os presentes comuns em 
comemoração à data, é também nesse período em que costumam acontecer 
os amigos secretos, mais uma ótima oportunidade para vender.

O ambiente digital já se tornou destaque para que os consumidores realizem 
suas compras de Natal. De acordo com um levantamento da Mastercard 
SpendingPulse, as vendas do e-commerce brasileiro durante a semana do 
Natal, dos dias 20 a 26 de dezembro de 2020, cresceram 154% em comparação 
ao intervalo de 22 a 28 de dezembro de 2019.

Os lojistas que atuam em segmentos relacionados à saúde e à casa devem 
redobrar sua preparação para essa época. Para se ter uma ideia, os setores de 
maior destaque em vendas no Natal de 2020 foram:

DEZ

1. Drogaria (213,1%); 2. Móveis (137%); 3. Eletrônicos (136,1%).
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Faça uma análise geral  
do ano e se planeje para  
o ano seguinte 
Para começar o ano com o pé direito, atrair 
novos clientes e, claro, fidelizando os antigos 
para garantir que eles continuem comprando, 
é fundamental que, no final do ano, os 
e-commerces analisem sua contabilidade, 
seu patrimônio, lucros, dividendos, estoque e 
muito mais.

Isso serve para que você consiga planejar as 
ações do ano seguinte, considerando todo o 
calendário sobre o qual falamos até aqui, sem 

sair no prejuízo. Sabemos que para conquistar 
os clientes e se diferenciar da concorrência, 
manter uma comunicação constante e sólida 
por e-mail marketing e redes sociais, oferecer 
brindes, promoções, frete grátis são estratégias 
que custam dinheiro e exigem uma atenção 
especial na hora de colocar em prática.
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A atenção ao cliente no pós-venda também pode ajudar 
a aumentar seu ticket médio do e-commerce. Mostre 
seu interesse pela opinião do cliente, peça feedback 
sobre a experiência durante a jornada de compra e 
sobre a satisfação com o produto. Esse cuidado traz mais 
segurança ao consumidor e, logo, ele dará mais abertura 
para a construção de um relacionamento com ele.

E a Mailbiz pode apoiar seu negócio em cada uma 
dessas etapas. Nossa solução, o Impulse, ajuda o lojista a 
segmentar sua base de clientes, se comunicar e construir 
relacionamento com os clientes em outros canais, além 
do e-mail, usando a captação de dados, usando o histórico 
dos pedidos realizados pelo cliente.

Nova solução

Impulse
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Para conferir muitas outras 
datas comemorativas e 
planejar com antecedência 
suas estratégias, economize 
tempo e otimize seus 
resultados acessando nossa  
 Planilha de Programação 
Mensal de Campanhas! 
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Sobre a Mailbiz

A Mailbiz é uma empresa focada em aumentar as vendas de lojas virtuais 
através de técnicas de CRM, usando principalmente o e-mail marketing. E 
para isso, não entregamos apenas tecnologia. Entregamos uma Consultoria 
junto a todos os planos, com nosso time de Customer Success, que auxilia cada 
cliente a obter o máximo em resultados.

A Consultoria é resultado do aprendizado de mais de 9 anos no mercado de 
e-commerce e marketing digital, o que nos permite criar uma metodologia 
exclusiva de planejamento e análise de métricas. Fazemos a comunicação via 
e-mail ser mais relevante e personalizada, focada no aumento de vendas.

Integramos o seu e-commerce ou sistema interno com nossa ferramenta, 
automatizando a importação de contatos. Temos dezenas de colaboradores 
que irão te ajudar com automações, segmentações, integrações, tudo baseado 
em dados, sem achismos.

Já ajudamos mais de 1.500 e-commerces a fidelizar seus clientes e aumentar 
a taxa de recompra com estratégias poderosas usando e-mail marketing. 

Acesse o site da Mailbiz e veja como impulsionar a estratégia de e-mail 
marketing da sua loja.

SP: (11) 4063-5780
RS: (51) 3053-0800

vendas@mailbiz.com.br
www.mailbiz.com.br
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