
Fitness
Usa uma bicicleta 
ergométrica disponível 
por assinatura

Ecommerce
Ao acordar, faz um café usando 
grãos orgânicos selecionados por 
um serviço de assinatura
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Transporte
compartilhado 
Chega ao co-working 
usando um passe 
mensal de transporte 
compartilhado 

Entregas em 
domicílio
Almoça algo preparado e 
enviado por um serviço de 
assinatura de marmitas

Streaming
Depois do jantar, vê 

um documentário em 
uma plataforma de 
streaming de vídeo

IoT
Dorme tranquila, protegida

por um sistema de segurança
residencial inteligente

Plataforma de
cursos

Chega em casa e faz um 
curso on-line para

continuar se capacitando

Nuvem
Trabalha com aplicativos
de produtividade 
baseados na nuvem

Os latino-americanos querem novos 
modelos de assinatura

A economia da assinatura está só começando e já oferece benefícios como 
economia, conveniência e personalização aos consumidores na América Latina e 
no Caribe. Nesta região, a economia da assinatura representará mais de US$16,9 

bilhões até 2025 e deve chegar a 219,3 milhões de assinantes nos 
próximos 5 anos.1 

Um dia na economia da assinatura3

50% dos consumidores 
assinam serviços não 
relacionados a entretenimento, 
como2:

Os 5 principais serviços por 
assinatura não relacionados a 
entretenimento em 20212

Serviços por assinatura em 20212

Fontes:
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Serviços de entrega e 
compra on-line

Serviços na nuvem 

Serviços para manter a saúde 
e ganhar qualidade de vida

01.
Serviços de entrega premium

02.
Marketplaces

03.
Serviços de compra de 
comida e bebida

04.
Serviços de supermercado

05.
Transporte

dos consumidores 
optaram por um 
pacote de serviços por 
ser mais econômico e dar 
acesso a vários serviços.

Minhas
músicas

68%2

Os 5 serviços mais assinados 
em 20212

01.
Streaming de vídeo

02.
Música

03.
Jogos eletrônicos 

04.
Serviços de entrega premium

05.
Revistas e jornais

Yoga

NEWS

O pacote do assinante A. Miler


