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Sobre a
SEMrush

SEMrush é uma plataforma SaaS de gerenciamento de visibilidade on-line
e marketing de conteúdo escolhida por mais de 4.000.000 de profissionais
de marketing em todo o mundo.
A SEMrush permite que as empresas analisem grandes quantidades
de dados e obtenham idéias para suas campanhas em todos os canais
de marketing.

Mais de 30 ferramentas e dados fortes para 190 países e regiões ajudam
os usuários da SEMrush a entender as estratégias de marketing de seus
concorrentes, identificar oportunidades de crescimento, construir reputação
de marca e criar e distribuir conteúdo atraente sem esforço extra.
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Sobre a
Web Estratégica
A Web Estratégica nasceu em 2011, da experiência de profissionais que
respiram marketing digital, conteúdo, comunicação e tecnologia.
Orientada pela paixão por desafios e inovação e pelo desejo de promover
experiências marcantes, a equipe desenvolveu competências para garantir
crescimento constante e sustentável para negócios na internet.
Especializada em consultoria digital, geração de tráfego orgânico, estratégia
de conteúdo e reputação digital. A missão da empresa é fazer com que
os negócios de seus clientes sejam encontrados por pessoas realmente
interessadas, resultando em aumento de conversão e vendas.
Mais importante do que ocupar espaços, é ocupar os espaços certos.
Por isso o trabalho é baseado em métricas claras e objetivas, para
potencializar o retorno sobre o investimento.
A Web Estratégica faz o seu investimento dos clientes valer mais.
Atualmente a Web Estratégica é responsável por executar estratégias
de marketing digital e geração de audiência para empresas como: 3M,
Leroy Merlin, R7.com, Hoteis.com, Expedia, Bosch, FSB, entre outras.
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Sobre esse estudo
Estudo inédito realizado pela SEMrush e Web Estratégica mostra
de onde vem as visitas dos 100 maiores e-commerces do Brasil
A consultoria de marketing Web Estratégica em conjunto com a SEMrush
fez um levantamento de dados comparativos com 100 dos maiores
e-commerces do Brasil. Os dados levam em conta a média de visitas dos
sites durante 120 dias, representando o tráfego médio mensal desses sites.
A análise foi feita em 100 das maiores lojas online do Brasil, incluindo
também os marketplaces que atualmente dominam o cenário do
e-commerce no Brasil.
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Ferramentas
de coleta de dados
A SEMrush é um provedor de dados de confiança, cujos dados sobre volume de pesquisa, tráfego de sites
e tendências digitais são usados pelos maiores meios de comunicação do mundo. Para criar este relatório,
aproveitamos os dados das seguintes ferramentas SEMrush:

Análise de tráfego

Market Explorer

Brand Monitoring

uma maneira rápida de obter informações sobre
os canais de tráfego de qualquer site, distribuição
geográfica, comportamento do visitante etc.

uma ferramenta que facilita a comparação de como seu
site se compara com a concorrência e a compreensão de
qualquer mercado. Você pode pesquisar completamente
um nicho e entender o público que deseja atingir.

uma ferramenta que monitora as menções online de
qualquer palavra ou frase que você deseja rastrear. Isso
facilita para os profissionais de PR e gerentes de marca
a se manter no topo de sua reputação e a controlar as
menções em sites do seu nicho.

Descubra mais

Confira

Descubra a ferramenta

Tendências de tráfego
no e-commerce do Brasil
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Tendências de tráfego
no e-commerce
do Brasil

São em média 1.100.000.000 (1 bilhão e 100 milhões)
de páginas vistas mensalmente nos 100 sites avaliados.
A proporção de visitas entre dispositivos Mobile e
equipamentos Desktop mudou radicalmente nos últimos
3 anos, chegando agora a 70,3% dos acessos via Mobile
e 29,7% via Desktop, em média.
Nos segmento de moda, a proporção chega a 75% / 25%,
enquanto nos e-commerces de tecnologia o Desktop
ainda mantém a frente numa proporção de 41% / 59%.
Em média, cada visitante navega por 4,27 páginas,
sendo que nos Marketplaces o número pode chegar a até
11 páginas por visita, em média.
A duração média de cada visita aos sites é de 7 minutos
e 28 segundos, um número bastante alto frente à média
geral de menos de 3 minutos de navegação em sites que
não são e-commerces.
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Isso é só um trecho introdutório
Você pode baixar a versão completa aqui:
https://pt.semrush.com/ebooks/como-os-brasileiros-compramonline-145653121/

