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Mais de 5,9 milhões de pessoas vivem em 
Singapura, uma cidade globalizada que serve 
como  centro estratégico de desenvolvimento 
de negócios devido ao seu ambiente corporativo 
e conexões internas,


País em destaque: 
Singapura


A nova tendência do 
m-commerce


Devido à crescente frequência de uso desses dispositivos para 

m-commerce, mais dados estão disponíveis para análise.



Empresas como a credolab usam tecnologia proprietária de última 
geração para processar metadados de impressões digitais móveis, por 
exemplo, e analisar o comportamento do usuário, respeitando e 
protegendo sua privacidade, para prever sua probabilidade de pagar um 
empréstimo ou detectar fraudes. Os recursos digitais da Credolab 
permitem entender melhor seus consumidores e adaptar as estratégias 
da empresa para proporcionar a melhor experiência ao usuário e facilitar 
a análise do consumidor.



Saiba mais sobre Credolab aqui , visite br.credolab.com

Como 
Credolab 
pode 
ajudar

Visite www.credolab.com
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O celular se tornou o dispositivo preferido


A pesquisa por voz, 
como Google 
Assistant e Alexa, 
passou a ser 
utilizada para 

fazer compras

Foram escolhidas alternativas 
de pagamento além dos 
cartões de crédito, como 
transferências, e-wallets, 
contactless e códigos QR, 
entre outros. 


Novas tendências 
nocomportamento 
do consumidor

Em 2021 mais de 1390  fintechs 
operam em Singapura. 
É o maior número 
entre os países do 
Sudeste Asiático.


Eles fazem de Singapura um lugar ideal para o desenvolvimento 

do comércio eletrônico.

Renda 

m-commerce

Como resultado do aumento do 
consumo, apoio do governo e uma 
tendência crescente de preferência 
pelas compras online. 


bilhões 
esperados 
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2024  6 

Plano do 

governo

lançar duas redes 

5G para o 2025

Próxima geração de 

conectividade móvel promete 

velocidades mais rápidas


Mudanças 

tecnológicas + novos hábitos de 


compra do consumidor  = novas empresas em busca de 

inovações e estratégias que 

proporcionem uma experiência 

satisfatória.


têm conexões móveis


Crescimento das fintechs


http://www.credolab.com

