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Olá, criativo!

Março é um mês muito importante e representativo para 

celebrarmos os impactos do nosso trabalho e revermos nossas 

ações. Nele comemoramos os 13 anos de Elo7, o Dia da 
Mulher e o Dia do Artesão.

Somos pioneiros em incentivar uma economia criativa, 
humana, inclusiva, conectada e transformadora. E isso só é 

possível com o trabalho intenso e criativo de nossa 

comunidade de vendedores.

Mais de 100 mil criativos em mais de 4 mil cidades do Brasil 
empreendem seu Negócio Criativo através do Elo7. Em 13 
anos de Elo7, geramos mais de R$3 bilhões de renda e 

milhares de conexões em nossa plataforma.

Para entender o papel e o impacto do Elo7 para os 
microempreendedores, realizamos um estudo e divulgaremos 

os principais pontos neste relatório. Foram realizadas nesta 

pesquisa 213 entrevistas online, com homens e mulheres 

acima de 18 anos de todo Brasil e de todas as classes sociais, 

que são microempreendedores (profissionais autônomos ou 

proprietários de pequenos negócios) de qualquer área ou tipo 

de negócio, e 1.074 entrevistas com vendedores do Elo7, 
aplicadas através de um questionário de autopreenchimento 

com 30 perguntas.

As entrevistas foram realizadas pelo Opinion Box entre os dias 

09 a 15 de março de 2021.



Perfil do vendedor Elo7

Nossa base de vendedores é composta, em sua maioria, por pessoas na 
faixa de 30 a 49 anos, com uma significativa parcela com mais de 50 anos. 
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50 anos ou mais

Nem sempre é fácil conseguir uma vaga no 
mercado de trabalho depois dos 50 anos, por 
isso a oportunidade de empreender no Elo7 
torna-se uma alternativa importante. Em 
2020, a taxa de ocupação dos profissionais 
com idade entre 55 e 59 anos ficou em 51%, 
segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios). A chance desse 
público voltar ao mercado de trabalho depois 
de um ano sem emprego, de acordo com a 
pesquisa, é de 15,1%. E o risco desses 
profissionais perderem sua vaga é de 15,3%.



A oportunidade para mulheres empreendedoras 
também é um destaque no Elo7, visto que 

representam 85% dos vendedores do site. Com 

menos oportunidades no mercado de trabalho 

formal, muitas mulheres abrem seu próprio negócio 

por necessidade e o negócio digital é uma grande 

oportunidade de empreenderem com baixo 

investimento e maior flexibilidade.

De acordo com a Rede Mulher Empreendedora 

(RME), a maioria das empreendedoras brasileiras 

optam por ter um negócio próprio para ter mais 

tempo para a família. Os motivos mais comuns são 

a flexibilidade de horário, conciliar trabalho com a 

família, realizar um sonho e trabalhar por um 

propósito. Cabe notar que 62% dos vendedores 
Elo7 possuem filhos.

Mulheres no comando

85%
de

mulheres

no Elo7
empreendedoras

Esse número é 66% maior que a 
média dos empreendedores 

brasileiros, que é de 51%



Em relação à localização, a grande maioria dos 
vendedores (75%) está na região Sudeste do Brasil, 41% 
em capitais e 35% no interior. 

Hoje temos vendedores em mais de 4 mil 
cidades do Brasil!

Onde estão os vendedores?

75%
sudeste

4%
centro-oeste

7%
nordeste

14%
sul



Além disso, 73% trabalham dentro de casa e 62% só vendem 
seus produtos online, sendo que 62% vendem no Elo7 há 

mais de 2 anos e 11% entre 1 e 2 anos.

Apenas 17% possuem entre 2 a 9 colaboradores. 
Isso mostra que o criativo do Elo7 deve ter 

conhecimento de todas as etapas de seu 

negócio e uma boa gestão de tempo e tarefas, 

para dar conta de atendimento, produção, 

marketing e logística de seus produtos. 

Quando vemos os dados dos outros 

empreendedores da pesquisa, somente 55% 

trabalham sozinhos. Segundo o levantamento 

do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o 

Brasil ocupa o topo da posição de países com a 

maior porcentagem de empreendedores 

trabalhando sozinhos, com 53% deles operando 

sem co-fundadores ou empregados.

Cabe destacar que 8 em cada 10 vendedores 
(83%) do Elo7 trabalham sozinhos, sem mais 
alguém na empresa. 

Somente eu
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Entre as principais dificuldades que os empreendedores 
do Elo7 possuem, estão:

Maiores dificuldades dos vendedores

Divulgação e marketing 64%

54%

53%

45%

43%

Flutuação nas vendas

Renda imprevisível

Manter reserva de dinheiro

Gerenciar tempo e tarefas

Sou lojista desde 2011 e o Elo7 
foi minha porta de entrada para 
o e-commerce. É incrível olhar 
pra trás e ver o quanto 
crescemos juntos nesses últimos 
anos. A Kievv cresceu, as 
coleções e parcerias idem; e em 
paralelo o Elo7 segue lançando e 
aprimorando ferramentas que 
fazem tudo isso acontecer!

Thais da Kiev
elo7.com.br/kievv

“

“



Cabe notar que dos que são ainda CLT, 49% 

concordam total ou parcialmente que gostariam de 
sair do trabalho formal integral para se dedicar 
somente ao seu negócio digital. 

No entanto, a formalização de profissionais tem 

crescido no Brasil. O Portal do Empreendedor 

apontou que o país tem atualmente mais de 11 

milhões de microempreendedores individuais (MEIs) 

registrados. O número é 20% maior que em 2019, 

quando eram 9,4 milhões de MEIs.

Uma singularidade dos empreendedores do Elo7 é o 

tempo maior dedicado à criação e confecção de 
seus produtos. 

Enquanto os vendedores Elo7 têm seu tempo 

ocupado principalmente produzindo e divulgando 

seus produtos, os vendedores da base geral têm 

maior demanda de tempo no atendimento e 

comunicação com seus clientes. Isso se deve ao fato 

de o Elo7 ser um marketplace de produtos autorais, 
feitos à mão e personalizados, que demandam uma 

dedicação extra.

A formalização dos negócios é ainda um desafio: Somente 38% são MEI (Micro 
Empreendedor Individual) e somente 7% trabalham num regime CLT, embora 
tenham também o negócio próprio no Elo7.

“

“
Sou lojista desde 2009 e fazer 
parte desse time chamado 
elo7 é muito mais do que ter 
uma loja virtual em um portal, 
é a realização do sonho da 
independência financeira com 
a liberdade de trabalhar em 
casa, artesanato é profissão e 
levada a sério!

Alessandra da Eu que fiz 
elo7.com.br/euquefizbyalessandrasalles



Demanda de tempo dos vendedores

83%Produção, design e confecção do seu produto

Marketing e promoção da sua marca e produtos

Atendimento e comunicação com o cliente

Compra de matéria prima

Planejamento e gestão do negócio

Logística

Contabilidade

Pós-vendas

Comunicação com fornecedores
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Ainda pensando em seus negócios, os dois grupos de 

vendedores concordam com a importância das redes 

sociais, da sustentabilidade e preocupação ambiental 

e também gostariam de lançar novos produtos ou 

comprar novos equipamentos. 

Adotar medidas sustentáveis vai muito além da nobre 

escolha de proteger o meio ambiente. Isso porque a 

sustentabilidade pode ser, ainda, um meio para a 

redução dos custos de produção e do valor final dos 

produtos e, principalmente, para o fortalecimento da 

marca.

Independentemente de a consequência positiva para 

a empresa ser o motivo da escolha ou não, o meio 

ambiente agradece. 

Pensando em desafios profissionais, 78% dos 

vendedores buscam obter conhecimento para 

empreender e se desenvolver em cursos online, 

seguido por redes sociais (72%) e palestras e lives 
(55%). 

Desde o início da pandemia, temos investido em 

relatórios mensais de vendas de cada categoria, 

intensificamos a criação de conteúdos, lives, 

treinamentos, guias e posts para ajudar os vendedores 

de nossa comunidade a se adequarem a esse novo 

momento e atenderem a demanda dos mais de 24 
milhões de visitantes/mês do Elo7.

Investimento no negócio

Sou lojista desde 2012. O Elo7 tem 
uma equipe técnica #foradesérie, 
sempre pronta a nos ajudar. 
Durante esse período de loja pude 
desfrutar de ótimas oportunidades 
de vendas e network.

Lucimara da Oficina Singular 
elo7.com.br/oficinasingular

“
“



Redes sociais são importantes para divulgação
e compra de produtos online

A preocupação ambiental é cada vez mais
importante para qualquer tipo de negócio

Gostaria de lançar uma nova linha de produtos
ou comprar equipamentos para desenvolver

o meu negócio

Tenho interesse em aumentar meu negócio e
minha equipe de trabalho

Gostaria de sair do trabalho de forma integral
para me dedicar somente ao meu negócio

Só consigo expandir meu negócio se fizer
um empréstimo bancário

88%

92%
68%

85%
61%

97%

80%
56%

74%
33%

35%
29%
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Para 62% dos vendedores, o Elo7 é a principal 
plataforma de vendas (plataforma na qual obtém 

maior faturamento), seguido por Instagram e 

Whatsapp (11% cada).

O impacto também pode ser medido no propósito de 

nossa comunidade criativa, que busca cada vez mais 

aliar trabalho e qualidade de vida. Quando 

perguntamos quais os fatores mais interessantes em 

ter um negócio digital, 80% disseram ser “poder 
trabalhar com o que gosta”, seguido por “poder 
trabalhar de casa / home office” (79%), “conseguir 

trabalhar com horário flexível” (73%), “estar perto da 
família” (63%) e “ser o próprio chefe” (61%).

Impacto

O impacto do Elo7 na vida dos empreendedores de nossa comunidade fica claro com os dados a 
seguir: para 49% deles, as vendas do seu negócio digital representam a sua principal fonte de renda. 
Para 40%, é uma renda extra e somente para 6% é um hobby.

dos vendedores 
têm seu negócio digital como

principal fonte de renda.

49%



Conclusão

Conforme foi possível observar neste relatório, juntos, podemos realmente transformar a vida de 
milhares de pessoas ao apoiar pequenos empreendedores e suas famílias. Constatamos aqui a 
relevância dos diferenciais dos empreendedores do Elo7.

Hoje, abrimos espaço para mais de 130 mil criativos de todo o 
país compartilharem seus produtos autorais e personalizados 

em nossa plataforma, oferecendo capacitações, ferramentas 

acessíveis e oportunidade de renda e trabalho com qualidade 

de vida.

Nosso negócio é feito por pessoas e para pessoas.  

Entre sonhos de quem faz e sonhos de quem procura, 

conectamos histórias e pessoas de todos os cantos do Brasil. 

Apoiar e ver pequenos empreendedores se desenvolverem e 

crescerem é o que nos motivou há 13 anos e continuará nos 

motivando sempre.

juntos somos #foradesérie! :)



www.elo7.com.br


