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NOSSA HISTÓRIA

1999 

Alibaba.com foi 
fundado para 

promover negócios 
de atacado B2B

2001

O Alibaba Group define sua 
missão de facilitar a 

realização de negócios em 
qualquer lugar, defendendo as 

pequenas empresas.
"O Pequeno é bonito"

2003 

2010

2011 

2014

2015 

2017

2019 

2020 (Mar)

2021 (Jul) 

Enfrentou a epidemia 
de SARS, que foi 
ainda pior do que 

Covid-19

Aliexpress foi lançada 
para reforçar a missão 
de "qualquer lugar".

Mais de 10 
milhões de 
mercadorias 

online

Fez o 11.11pela 
primeira vez e excedeu 
o valor de USD6,81M 
de pedidos no intraday

Estabelecido o 
time local na 

Rússia 

Estabelecido o time local 
na Espanha. 

O número de compradores de 
transações globais 

ultrapassou 100 milhões, que 
cresceu 50% em 2018

Estabelecida Joint 
Venture na Rússia 

com Aliexpress Plus.  

Aberta a primeira loja 
física em Madri, 

Espanha
.

Décimo aniversário! 

2021 Aliexpress 
lança operação 
local no Brasil



NOSSA HISTÓRIA

Aliexpress: a plataforma líder no cross border B2C

11 anos
Top platforma B2C

150M+
Compradores ativos

60%+
Consumidores 

abaixo de 35 anos (2)

220
Países e Regiões (1)

Notas:
1. Para os doze meses finalizados em 31 de agosto de 2019.
2. Idade dos usuários do AliExpress nos doze meses encerrados em 31 de agosto de 2019.
3. SimilarWeb, May2021, Worldwide

#50
Ranking de 

Tráfego global

38
Canais de pagamento

 locais

18
Línguas 

para compradores

51
Países com moeda local



NOSSA HISTÓRIA

B2C

B2B

Elementos da infraestrutura do Ecosistema Alibaba

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

INFRAESTRUTURA DE PAGAMENTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

SERVIÇOS DE MARKETING E PLATAFORMA DE GESTÃO DE DADOS

TECNOLOGIA DE DADOS 
PARA MÍDIA DIGITAL E 

ENTRETENIMENTO

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 
PARA O COMÉRCIO PRINCIPAL E 
INICIATIVA DE NOVOS NEGÓCIOS

MIDIA DIGITAL E 
ENTRETENIMENTO



O QUE É        ? Cainiao - uma cadeia de suprimentos global e recursos de armazéns

89 parceiros
Rede de Cross Border Cainiao

+220 países
com capacidade logística

231 
Armazéns

em todo o mundo



O QUE É                   ? Ant Financial - uma empresa líder global em TechFin

Pagamento digital e finanças 
digitais

Globalização

Serviços de Tecnologia

Os Três Pilares Líder global em Finanças Digitais

Gestão de fortunas

Micro Financiamento

Seguro

Serviço de Crédito

740 Milhões
De consumidores (2019)

28 Milhões
# de PMEs
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AliExpress no Brasil
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Fonte: Ebanx - Nov 2020

Notas:
1. Statisa, 2020
2. SimilarWeb, maio de 2021, todo o tráfego
3. App Annie, May2021, aplicativos unificados (iOs + Android), versus concorrentes locais

#1 App
Mais baixado (3)

Marcas mais confiáveis de
e-commerce no brasil (2020) (1)

Engajamento profundo de clientes AE (2)





O QUE OFERECEMOS? Vantagens

seller buyer

1

2

3

4

5

Canal de vendas em rápido crescimento
Registro rápido e grátis | Acesso a milhões de compradores

Taxas de comissão competitivas
5-8% dependendo da categoria | Contabilidade Simples

Serviço de Logística Integrada
Operação fácil | 100% rastreável | Taxas competitivas

Fluxo de caixa rápido
Pagamento em R$ 7 dias após a entrega no cliente | Saque diário 

gratuito

Suporte 24 horas 7 Dias por semana para expandir 
os negócios

Suporte por telefone | Consultores especialistas | AE Academia



O QUE OFERECEMOS? Comerciais de TV



O QUE OFERECEMOS? Mídias sociais

3M Seguidores Social CommerceGrupos de Facebook Tiktok lançado!



O QUE OFERECEMOS? Ferramentas de marketing para vendedores

Live Commerce Decoração da Loja Cupons de lojaMarketing de Afiliados



O QUE OFERECEMOS? Campanhas

Aumente o seu tráfego e vendas com grandes campanhas globais e locais!

Jun Aug Oct Nov Dec Feb Mar

18/06
Meio do Ano

Dia dos 
Namorados

28/08
Volta às Aulas

Dia dos Pais Dia das 
Crianças

11/11
Dia dos 
Solteiros

Black Friday Natal

12/12
Doze do Doze

Carnaval

28/03
Aniversário 
Aliexpress

May

Dia das 
mães

C
am

pa
nh

a 
lo

ca
l

C
am

pa
nh

a 
de
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la

ta
fo

rm
a



O QUE OFERECEMOS? Taxas de comissão competitivas

5% 8%
• Acessórios e peças para telefones celulares
• Laptops e notebooks
• Acessórios para laptop
• Casa, jardim, luzes e iluminação
• Reformas e ferragens para a casa
• Eletronicos Inteligentes (Smart Home)
• Equipamento de áudio e vídeo
• Moda, sapatos e acessórios
• Beleza, cuidados com a pele e cuidados com a saúde
• Mamãe e Bebê, brinquedos e hobbies
• Esporte
• Instrumentos musicais
• Câmera e foto
• Jogos e Acessórios
• Material para escritório e escola (Papelaria)
• Automóvel e motocicletas

• Celulares
• Telas de LCD de telefones celulares
• Tablets
• Computador e acessórios gerais
• Mobília
• Eletrodomésticos
• Proteção e segurança



O QUE OFERECEMOS? Solução Logística

Solução Responsabilidades

Venda
Preparo 

do 
Pedido

Coleta do 
pedido e 

Rastreamento
Retorno

Venda
Preparo 

do 
Pedido

Coleta do 
pedido e 

Rastreamento
Retorno

Seller

SellerSeller

Solução Ponta a 
Ponta Aliexpress

Seller own 
logistics 

Seller



O QUE OFERECEMOS? Solução Logística

Cainiao Envio Logistica própria do Seller
 Totalmente integrado com AE de ponta a ponta, 

permitindo uma operação contínua
 Contrato online fácil e rápido com Cainiao
 Ponto único de contato para todas as perguntas
 Frete grátis para todos os BR com opção de 

logística flexível
 50% de desconto na taxa de envio com “Tarifa 

Inteligente”
 Prazo de entrega mais curto e otimizado
 Gerenciamento de disputas sem complicações
 100% segurado e livre de risco
 Benefícios durante as campanhas
 Mais por vir!

 Já tem uma solução competitiva própria? Nós 
apoiamos você

 Entrega expressa (1-5 dias)
 100% rastreável para todo o Brasil quando 

integrado ao Intelipost
 Regras de envio personalizáveis, com 

configuração de entrega gratuita / paga
 Suportando todas as principais operadoras, 

integrado com Intelipost
 Configuração de nível regional / estadual
 Carga Volumétrica / Pesada
 Expresso, entrega no mesmo dia, no dia seguinte

Recomendado!

Solução de envio flexível. Você pode escolher uma ou outra ou ... as duas!



O QUE OFERECEMOS? Suporte

4PL Cainiao 3PL

Facebook
Discussão aberta e suporte

Grupos de conversa
WhatsApp e Dingtalk

Suporte por telefone
Consultores gratuitos das 9h às 
18h em dias úteis

Comunidade de vendedores
Ajudando uns aos outros a crescer

Gestão de Contas
Consultor exclusivo para ajudá-lo a 
crescer

Email dedicado
vendas@aliexpress.com



O QUE OFERECEMOS?  AliExpress Academy

4PL Cainiao 3PL

Você pode aprender com o suporte do AliExpress Academy

Treinamentos guiados e 
separados por tópicos para 
fácil localização. Aliexpress 
Academy totalmente 
localizada com professores 
brasileiros

Videos ou documentos

Postagens de blog com 
webinars para fornecer dicas 
e tópicos tendencia

Calendário de campanha 
para impulsionar suas 
vendas

Anúncios para mantê-lo 
informado

FAQ



O QUE OFERECEMOS? Ferramentas de autoatendimento

Mecanismo de banco 
de dados 
poderoso para você 
entender seu negócio 



O QUE OFERECEMOS? Ferramentas de 
autoatendimento

 AE e promoções da loja 
própria do vendedor

 O próprio conhecimento do 
cliente do vendedor e suas 
preferências

 Programa de afiliados para 
direcionar mais tráfego

Aumente o tráfego da sua loja com nossas ferramentas de autoatendimento



O QUE OFERECEMOS? Ferramentas de 
autoatendimento

 Visão geral do tráfego, 
incluindo fonte detalhada

 Desempenho da categoria

 Promoções de plataforma

 Itens mais vendidos por 
categoria no mercado

 Análise de concorrente

 Ferramenta de palavras-chave 
para otimizar o tráfego

Sua loja, seus dados: analise com consultor de negócios



Fácil upload de 
produtos, gerencie 
como desejar

 API - por meio da integração 
(automação para grande 
operação)

 Manualmente - ou subida um 
a um

 Excel - economia de tempo 
para vendedores experientes



Escolha o que vender

3 Categorias Principais

Tech e Eletronicos Casa & Vida Fashion & Acessórios

• Eletrônicos de consumo
• Telefone e Telecomunicação
• Computador e escritório
• Eletrodomésticos

• Casa e jardim
• Beleza e saúde
• Mamãe e bebê
• Brinquedos e Hobbies
• Peças de automóveis e motos
• Esportes e atividades ao ar livre

• Roupas Femininas
• Roupa para Homem
• Sapato
• Joias e acessórios
• Relógios



Painel de insight de produtos



5 dicas para ter sucesso

 Use o Cainiao Envio, aproveite o frete 
grátis com taxas competitivas

 Junte-se a campanhas AliExpress
 Interaja com os clientes, colete boas 

críticas e comentários
 Otimize títulos de produtos, melhore a 

descrição para impulsionar o tráfego 
orgânico

 Personalize sua loja, construa sua 
própria marca



COMO SE REGISTRAR NO ALIEXPRESS?

27

• Preencha as informações de pré-cadastro no link abaixo

• CLIQUE AQUI - https://forms.gle/s6sHYNo6TodC6N9T7

• Após preencher, o time de vendas locais irá entrar em contato 
para prosseguir com registro.



JUNTE-SE A NÓS
AGORA!
Vamos Crescer 
Juntos

vendas@aliexpress.com

“Se não eu, quem? Se não agora, quando?"

aliexpress_universitybr

Registre-se Já!- 
https://forms.gle/s6sHYNo6TodC6N9T7 


