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1.1. PANORAMA GENERAL DE L’E-COMMERCE 
AL BRASIL

Resultats 2020
• Al 2020 l’e-commerce 

assolí una facturació de R$ 
115,3 mil milions (aprox. 
18,3 mil milions d’euros).

• ↑ 122% respecte al 2019.

• 78% de les compres es 
realitzaren als 
marketplaces.

Previsions 2021
• Creixement del 26%.

• ↑ 16% en número de comandes.
• ↑ 9% en valor mitjà de les 

compres.

• Altres:
• Consolidació de nous sistemes de 

pagament automàtics.
• Major necessitat d’estratègies 

d’omnicanal.

2

Font: D
ades EBIT/N

ielsen. https://w
w

w
.ecom

m
ercebrasil.com

.br/artigos/expansao-do-e-com
m

erce-brasileiro-no-prim
eiro-trim

estre-de-2021/



1.2. SECTORS AMB MÉS I MENYS 
CREIXEMENT AL 2020
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2. PRINCIPALS MARKETPLACES
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RECOMANACIONS

• Les vendes on-line estan subjectes a 
les mateixes barreres que les vendes 
tradicionals:

• Cal passar per la duana i pagar els 
impostos d’importació.

• Els productes han de tenir els registres en 
dia (sanitaris, alimentaris, 
telefreqüències, etc.)

• També s’aplica el Codi de Defensa del 
Consumidor, en l’etiquetat o en la política 
de devolucions, entre d’altres.

• Conseqüentment, les operacions cross 
border són excepcionals. La majoria 
de marketplaces exigeixen que 
l’empresa estigui constituïda al Brasil.

• Mètodes de pagament:
• Són molt habituals a les compres a 

termini (parcelas sem juros).
• El boleto bancari encara s’utilitza molt.
• Estan apareixen noves formes de 

transferência: Pix i Whatsapp.
• Logística:

• Les dimensions continentals del país.
• Sistema tributari diferente segons els 

estats.
• Tipus de canvi: El real brasiler (R$) és 

una moneda amb alta volatilitat.
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Servei d’Orientació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


