
 
OLX estimula uma nova forma de consumo consciente e 

sustentável no País  
  

Líder no mercado de compra e venda online no Brasil, a empresa recebe quase 
meio milhão de anúncios por dia, gerando cerca de 50 vendas por minuto 

 
Criada em 2006 por Alec Oxenford e Fabrice Grinda, na Argentina, a OLX cresceu e               
hoje é a maior plataforma de classificados online em todo o mundo, presente em 45               
países. No Brasil, a empresa iniciou as operações em 2010 e, ao longo dos anos,               
reforçou seu propósito de “aproximar brasileiros para transformar itens em          
felicidade”, permitindo que pessoas se conectem de maneira colaborativa para          
comprar e vender de forma fácil e rápida. 
 
O objetivo da empresa é contribuir para o fortalecimento de um novo            
comportamento de consumo, no qual todos os envolvidos neste processo de           
compra e venda se beneficiam: 

● O vendedor desapega de um produto que não é mais útil e ao mesmo tempo               
consegue uma renda extra para realizar planos e projetos pessoais; 

● O comprador adquire produtos em condições mais acessíveis; 
● A comunidade se beneficia, já que as transações aproximam as pessoas e o             

dinheiro movimentado fica na região; 
● O meio ambiente ganha muito, pois aumenta o ciclo de vida dos produtos,             

reduzindo o impacto ambiental. 
 
“O brasileiro está cada vez mais consciente em seus hábitos de consumo. As             
pessoas estão mais interessadas em fazer parte da Economia Compartilhada,          
parando de acumular desnecessariamente e aprendendo a consumir de forma mais           
inteligente. O que já é realidade em outros países está se tornando cada vez mais               
forte no Brasil”, explica Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil.  

Uma pesquisa encomendada pela OLX para o IBOPE Conecta mostrou o enorme            
potencial da venda de produtos usados no Brasil – 91% dos internautas brasileiros             
(68 milhões) possuem itens sem uso em suas casas e 84% deles demonstraram             
interesse em vender esses objetos. O usuário da internet tem, em média, mais de              
R$ 4 mil em produtos sem utilização em casa e que poderia vender. 

Os números da OLX ilustram bem esse potencial: em média, a plataforma recebe             
quase meio milhão de anúncios todos os dias e 2 milhões de vendas são realizadas               
por mês – cerca de 50 vendas por minuto. 

 
Carros e imóveis 



A OLX também é líder nos segmentos de carros e imóveis, concentrando 39%* e              
38%*, respectivamente, do total de páginas acessadas por quem busca um carro e             
um imóvel em todo o Brasil. Em imóveis, são 5.3 milhões de visitantes únicos todo               
mês e mais de 2 milhões de ofertas ativas. Na categoria de carros, são quase 5                
automóveis vendidos por minuto. 
*Fonte: Comscore 
 
Escritórios e contratações 
A OLX é uma das empresas de tecnologia que mais crescem no Brasil. Só na área                
de tecnologia, foram 48 novos profissionais em 2017. Para abrigar todo esse            
crescimento e fortalecer a cultura de inovação, autonomia e criatividade da equipe,            
a OLX conta com uma sede de 2.600m², no Rio de Janeiro e um escritório em São                 
Paulo. Hoje, a empresa conta com um time de aproximadamente mais de 550             
profissionais dedicados a desenvolver um produto 100% brasileiro.  
 
Storia 
Com conceito disruptivo e alta tecnologia, a OLX lançou em 2017 o Storia Imóveis,              
uma plataforma online para compra, venda e aluguel de imóveis exclusiva para            
anunciantes profissionais – imobiliárias, incorporadoras, corretores, construtoras. O        
grande diferencial da marca é ter o cliente como o centro da decisão de compra               
e/ou locação. Além de todos os detalhes do imóvel, o Storia Imóveis traz             
informações completas sobre o ambiente no qual a propriedade está inserida, como            
mercados,  restaurantes, hospitais e bancos. A plataforma também traz perfil          
demográfico da vizinhança, comparativo do preço do imóvel x média de preço do             
bairro, histórico de valorização do preço do m² no bairro, perfil demográfico da             
vizinhança e ranking de escolas (com base na nota média do Enem) e             
universidades (com base na nota do INEP-MEC). 
 
LinkedIn: OLX Brasil 
Facebook: OLX Brasil  
Twitter: @OLX_Brasil 
Instagram: olxbrasil 
 
A OLX no mundo 
Presente em 45 países, a OLX é o maior site de compra e venda no mundo. O grupo lidera 
o mercado global de marketplace C2C e também as verticais de carros e imóveis. Todos os 
meses, mais de 100 milhões de pessoas geram 1.9 bilhões de visitas mensais nos sites. 
Isto reflete em 54 milhões de itens anunciados por mês. 

 
 
 

https://www.storiaimoveis.com.br/
https://www.linkedin.com/company/9470154?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A9470154%2Cidx%3A4-2-9%2CtarId%3A1483711624504%2Ctas%3AOLX%20
https://www.facebook.com/olxbrasil/
https://twitter.com/OLX_Brasil
https://www.instagram.com/olxbrasil/

