
CREATIVE
COMMERCE  
INSIGHTS
Saiba como novas jornadas de consumo 
que transformam o varejo e a relação 
com o consumidor.

O futuro do e-commerce
Avanço de tecnologias voltadas  
à experiência imersiva do cliente.

Retail supernova

Nova era de D2C, shoppable content  
e creator commerce.

Inovadoras experiências 
de compra

Inovações no delivery, social 
commerce e livestreaming shopping

Avanço das vendas 
diretas ao consumidor

Immersive commerce

Pensado no metaverso do varejo.

Cria novas jornadas de experimentação  
e comercialização de produtos e dá 
protagonismo aos NFTs.

Fique conectado

Circle economy

A economia circular em busca da sustentabilidade.

Aproveitamento 
de materiais

Remodelação em 
processos de produção

Reciclagem  
de produtos

Insights do mercado

CTV commerce

Conexão entre empresas e suas audiências  
de forma escalável.

Crescimento de 40% em shoppable videos,  
segundo eMarketer (2021).

Moedas da economia digital

Experiência de compra que encurta a 
jornada e surpreende os consumidores.

65% dos shoppers procuram por opções  
de compra personalizadas.

Pagamentos digitais

Crescimento de experiências de compra  
sem contato, ágil e segura.

2,3 bilhões de usuários de carteiras  
digitais no mundo.

D2C commerce

Agilidade na experiência de compra  
e entrega do produto é o diferencial.

68% dos GenZ encomendaram produtos  
diretamente das marcas nos últimos 6 meses.

Creator commerce

Produção e distribuição de conteúdo 
em canais digitais.

Projeção de 70% mais investimento  
no marketing de in uência em 2022.

Economia circular

Responsabilidade cria conexão entre  
sociedade e marcas.

60% dos consumidores estão dispostos  
a adquirir produtos associados a causas.

Varejo imersivo

Experiências imersivas testadas a partir 
do avanço da Web3, Metaverso e NFTs.

O 5G deve impulsionar o setor  
tecnológico em sua evolução.

Revolução do metacommerce

Dupla conversão acontece nos ambientes 
imersivos (NFTs) e físicos (material).

Compras híbridas envolvendo voz,  
vídeo e realidades mistas.

Se quiser saber mais sobre as  
soluções de negócios do Yahoo,  

procure um representante.

https://www.instagram.com/yahooforbusiness_br/
https://www.linkedin.com/company/yahoo-for-business/

