
 pode impulsionar as minhas vendas

Marketplace
 Como o   



Excelência não é 
uma habilidade. 
É uma atitude.” 

Ralph Marston
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Por que apostar no Marketplace?

Você já deve ter se perguntado sobre as razões para atuar no Marketplace, e é justamente para explicar isso que estamos 
aqui. O Marketplace é uma modalidade de comércio que ganhou bastante relevância no mercado online brasileiro nos últi-
mos anos, e não poderíamos deixar de falar sobre seu crescimento comprovado em números. 

Um índice recente bastante significativo é um levantamento 
realizado no último trimestre de 2016, quando foi observado 
que a quantidade total de sellers – vendedores que ofertam 
seus produtos dentro de um marketplace – aumentou cer-
ca de 24%. Em números exatos, esse valor refere-se a 5.017 
em setembro, no começo da análise, e 6.246 em dezembro, 
quando a análise terminou. Os dados foram registrados pela 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Segundo especialistas, o boom do marketplace é justificado pela popularização do modelo virtual de negócio no País que, 
por conta das vantagens e facilidades, tem funcionado como um ímã para atrair cada vez mais empreendedores. “Os e-con-
sumidores brasileiros estão gradativamente preferindo comprar em marketplaces, o que representa uma grande oportunida-
de de negócio. Em função dessa tendência e utilizando como referência o mercado norte-americano, é possível afirmar que 
esse número tende a aumentar futuramente”, explica Mauricio Salvador, presidente da ABComm.

SETEMBRO DEZEMBRO

2016

5.017

6.246
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Dando sentido à palavra

Antes de apresentarmos como esse modelo de negócios 
funciona e suas vantagens, vamos falar sobre o Marketpla-
ce ao pé da letra para melhor definir nosso tema em ques-
tão. O termo “Marketplace” é a união das palavras inglesas 
“Market”, que significa Mercado e “Place”, que significa lugar. 

Ou seja, o Marketplace é um lugar onde produtos são comer-
cializados. E esse lugar pode ser físico ou virtual. Um sho-
pping center é um bom exemplo de Marketplace físico, pois 
você consegue encontrar e comprar tudo o que precisa em 
um mesmo local.

No mundo virtual não é diferente, existem diversos Marke-
tplaces online e é sobre esses que nós vamos falar. Em 
suma, na Web o Marketplace é um site que permite que di-
versos vendedores possam apresentar as suas ofertas. Ele 
pode ser focado em nichos e segmentos específicos, varian-
do apenas nos modelos comerciais (valor fixo por anúncio, 
pagamentos por cliques ou comissão sobre vendas, entre 
outros).

Se você quer ficar expert nesse assunto, fique à vontade para 
dar uma olhada em nosso Glossário do Marketplace.

http://www.webglobal.com.br/blog/glossario-do-marketplace-11-termos-para-entender-melhor-o-mercado 
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Uma vantagem para todos

Reunindo uma grande variedade de produtos e quantidade de 
ofertas em um mesmo ambiente - como falamos na página 
anterior - a busca do cliente por produtos é mais prática dentro 
do Marketplace. Na verdade, é um modelo benéfico a todos que 
fazem parte da cadeia de varejo, pois o cliente encontra diver-
sos produtos em um único site. 

Assim, o lojista pode aumentar suas vendas em um canal com 
boa relevância, considerando que o Marketplace contém um 
grande mix de produtos através das lojas ali incluídas.

“Um website menos expressivo pode ter suas vendas alavan-
cadas utilizando o Marketplace de uma loja muito expressiva, 
por exemplo. É bom para quem cede o espaço, que ganha um 
percentual na venda praticamente sem ter custo algum, para 
o consumidor que encontra em um único local várias opções 
de compra e para o lojista menos expressivo que acaba se tor-
nando conhecido e mais relevante”, diz Marcelo Magalhães, 
gerente de produtos da WebGlobal.
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Lente de aumento nos seus produtos

A maior vantagem de vender em um 
Marketplace é a visibilidade que o seu 
produto vai ter. É como se ele esti-
vesse em um grande shopping center 
ocupando uma de suas vitrines, au-
mentando a possibilidade de venda já 
que será mais um meio além de ir di-
retamente à sua loja. Ao lado coloca-
mos alguns exemplos de Marketplaces 
que têm atividade no Brasil para você 
ter uma ideia do fluxo de consumido-
res que chegarão até você.
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Uma meta chamada Buybox

Estar em um Marketplace garante maior 
visibilidade às lojas, mas o grande objeti-
vo mesmo de todos que competem nesse 
mercado é ocupar o Buybox. Para quem 
não sabe o que isso significa, o termo 
Buybox corresponde à posição de vanta-
gem de uma loja sobre as outras quando 
o consumidor entra em um Marketplace e 
seleciona um produto.

Ao clicar nele, a página a seguir irá exibir 
seus detalhes e preço no Buybox, mos-
trando a loja de destaque que comerciali-
za o produto sem dividir esse espaço com 
a concorrência. Sendo assim, estar nessa 
posição pode representar um aumento 
significativo de vendas. A seguir, veja mais 
algumas vantagens de estar inserido no 
Marketplace: Ficou interessado em como conquistar esse posicionamento? Clique aqui e 

acesse o guia definitivo exclusivo sobre Buybox.

http://conteudo.webprice.com.br/jornada-3-buxbox-o-guia-definitivo-para-alcancar-o-topo-no-marketplace
http://conteudo.webprice.com.br/jornada-3-buxbox-o-guia-definitivo-para-alcancar-o-topo-no-marketplace
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Leque de benefícios

Os Marketplaces possibilitam que você 
venda os seus produtos pela internet de 
forma rápida e segura, pois geralmente 
eles já possuem solução de pagamen-
to confiável e integração com correios e 
transportadoras.

É um incremento no seu faturamento. 
Como você terá mais um canal de ven-
das, poderá atingir um número maior de 
visitantes.

Com uma gama de clientes maior e di-
ferenciada, a aposta em novos produtos 
poderá resultar em novos nichos, fa-
zendo a loja se destacar ainda mais.

O investimento é baixo, basta negociar a 
comissão com o Marketplace e começar 
a vender. Para quem está querendo en-
trar no mercado online, essa é uma opção 
muito vantajosa, pois exclui os gastos de 
abertura de uma loja virtual.

A margem de lucro é elevada consideran-
do o investimento em tecnologia, marke-
ting e mídia que seria preciso fazer para o 
lojista alcançar a audiência de um Marke-
tplace.

Sua loja ganha relevância em SEO no mo-
mento em que conquista maior visibilida-
de. Isso ajuda a melhorar o rankeamento 
nas buscas, fazendo sua empresa ser fa-
cilmente encontrada pelos consumidores.
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Marketplace ou E-commerce?

Você já deve ter se perguntado em algum momento sobre o que difere ambos. A grande diferença entre Marketplace e 
E-commerce é a descentralização dos estoques e a possibilidade de variação de produtos, que no caso do Marketplace, é 
quase que infinita. Entre todos os fatores que diferem o Marketplace do E-commerce estão o formato de receita, o formato 
jurídico e o grau de abertura de novas lojas e produtos:

E-COMMERCE  MARKETPLACE

RECEITA COMPRA E VENDA É UM INTERMEDIADOR DE NEGÓCIOS

ESTOQUE CENTRALIZADO
DESCENTRALIZADO ( CADA LOJISTICA 

TEM O SEU)

ENVIO DO PRODUTO ESTOQUE  DO E-COMMERCE - CLIENTE ESTOQUE DO LOJISTA - CLIENTE

PREÇO QUEM DEFINE É O  E-COMMERCE QUEM DEFINE É O LOJISTA

Além disso, existem outras diferenças entre os modelos, conforme explicamos melhor aqui.

http://www.webglobal.com.br/blog/e-commerce-ou-marketplace-entenda-a-diferenca-e-escolha-o-melhor/
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Posso continuar com minha loja virtual?

Ao seguir a leitura, você já pode ter se questionado também se ao entrar no Marketplace é possível seguir com sua loja se-
paradamente. A resposta é sim, nada impede que você tenha a sua loja virtual e venda os seus produtos também em um 
Marketplace. Você só precisa organizar bem seu estoque para não perder nenhuma venda. Além disso, o suporte ao cliente e 
a excelência no atendimento devem sempre fazer parte do seu negócio, independente se for na sua própria loja ou se for em 
um Marketplace.

?
?
?

? ?



12

Dados interessantes sobre Marketplace

Departamentos com maior crescimento

O departamento de artigos 
para bebês vem se desta-
cando através de sua gran-
de demanda, alcançando a 
maior taxa de crescimento 
no número de ofertas totais 
(44,6%) no último trimes-
tre de 2016, segundo a AB-

Comm. Os segmentos de TVs e Vídeo e de Eletroportáteis, 
que inclui itens como liquidificador, aspirador de pó e cafe-
teira, aparecem em seguida, com 39,8% e 34,5%, respecti-
vamente.

Maior e menor concorrência

Ainda de acordo com o levantamento da ABComm, os seg-
mentos com maior quantidade de sellers no período são li-
derados por Móveis e Decoração, com 2.032; seguidos de 
Esporte e Lazer, com 2.012; e Automotivo, com 1.990. Já as 

categorias com menor índice de vendedores foram Alimen-
tos e Bebidas, com 388; Relógio e Joias, com 608; e Cama, 
Mesa e Banho, com 668.

Portanto, o departamento de Alimentos e Bebidas é o que 
possui menor quantidade de vendedores, com 67% me-
nos concorrentes do que a média, e por isso pode ser vis-
ta como uma oportunidade de negócio para quem pretende 
investir em um cenário menos competitivo. Já o departa-
mento de Móveis e Decoração é acirrado, com 70% mais 
concorrentes que a média. 
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O segredo para brilhar no Marketplace

Considerando o crescimento dos Marketplaces anos após ano, assim como o número 
de lojistas no segmento, a entrada nesse mercado não pode ser tratada com uma sim-
ples receita de bolo, onde basta ingressar no Marketplace para alcançar bons resulta-
dos

Existe uma prática que coloca em vantagem quem está buscando se destacar. Para se 
dar bem nessa hora, acompanhar o desempenho dos produtos vendidos dentro de cada 
Marketplace é uma estratégia fundamental para conquistar o tão sonhado Buybox, que 
explicamos anteriormente. Por isso, é necessário estar atento aos preços da concorrên-
cia e ao seu comportamento, e a melhor forma de fazer isso é começar a monitorá-la 
continuamente, ampliando as oportunidades para atingir suas metas.

Para ajudar nessa demanda do Marketplace, existem tecnologias específicas para mo-
nitorar as lojas nesse segmento.

O WebPrice Marketplace é um grande exemplo disso e se encaixa perfeitamente nesse caso, pois além de apontar informa-
ções específicas sobre os preços praticados pela concorrência, traz o grande benefício de monitoramento de Buybox, mos-
trando quem está ocupando o espaço que você deseja. 

Clique aqui para testar a ferramenta e obter mais informações

https://www.webprice.com.br/marketplace
https://www.webprice.com.br/marketplace


A Webglobal é a melhor ferramenta de monitoramento de preço, análise de sortimento e pre-
cificação. Através dela, a indústria e o varejo verificam o histórico de preço, produtos subs-
titutos, disponibilidade, design, preço sugerido, ofertas no marketplace e BuyBox. São mais 
de 40 milhões de ofertas monitoradas em tempo real, possibilitando criar estratégias que 
gerem lucro e aumentem as margens. Integrações via API e relatórios customizados fazem 
da WebGlobal um parceiro estratégico para empresas que buscam resultados diferenciados. 
Grandes marcas estão aqui.

Este material foi cuidadosamente preparado para você.
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