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Se tem uma forma de comercializar produtos na 
Internet que está ganhando espaço, é a venda por 
meio de marketplaces. Segundo dados da edição 
de janeiro de 2017 do estudo Panorama dos 
Marketplaces no Brasil, realizado pela Precifica 
em parceria com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), em dezembro de 
2016 haviam 6.246 vendedores que usavam os 
marketplaces para comercializar os seus 
produtos. Além disso, um total de 6,5 milhões de 
ofertas foram realizadas neste mesmo período.
Ainda segundo o estudo, os três setores com 
maior número de vendedores são os de Móveis e 
Decoração; Esporte e Lazer; e Automotivo. 
No entanto, tendo em vista as vantagens 

oferecidas ao vender em marketplaces, essa 
modalidade de comercialização de produtos vem 
chamando a atenção de lojistas de diversos 
setores.
Para ajudá-los, a Loja Integrada, em parceria com 
o ANYMARKET, desenvolveu este eBook. Nas 
próximas páginas, será abordado tudo sobre 
marketplaces e seu funcionamento: como 
implantar, quais as vantagens desse modelo e 
quais cuidados tomar. Além disso, você conhecerá 
dois cases de sucesso de quem seguiu esse 
caminho e se deu muito bem.

Preparado para saber tudo sobre vender em 
marketplaces? Boa leitura!

https://www.precifica.com.br/panorama-dos-marketplaces-no-brasil/
https://www.precifica.com.br/panorama-dos-marketplaces-no-brasil/
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Muitos o confundem com e-commerce. No entanto, o 
marketplace é um pouco diferente. Enquanto em um 
e-commerce o visitante encontra produtos de uma 
determinada loja, no marketplace ele pode visualizar 
produtos de várias lojas diferentes. Por esse motivo, para 
facilitar a explicação, é feita a comparação de um 
marketplace com um shopping. Já que, nesses centros 
comerciais, é possível encontrar produtos de diversos 
tipos de lojas.

Em outras palavras, trata-se de um site em que uma 
grande diversidade de lojistas oferece seus produtos. Os 
principais marketplaces do Brasil são: Mercado Livre, 
Casas Bahia, Cdiscount, Extra.com.br, PontoFrio, 
Americanas.com, Shoptime, Livraria Saraiva, Submarino, 
Walmart, Dafiti, Tricae, Kanui, Netshoes e Zattini. Uma 
característica dos marketplaces é que eles podem ser 
especializados em um tipo de produto – como Dafiti e 
Netshoes, de vestuário e calçados – ou em produtos de 
diversos segmentos – como o Mercado Livre.

O sucesso do marketplace entre os consumidores se dá 
pelo fato de ser uma forma mais prática de comprar, pois 
eles podem comparar as ofertas de vários lojistas 
facilmente e comprar produtos de sites diferentes em um 
só lugar.
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Vender em marketplaces e ser uma das lojas que está 
oferecendo os seus produtos nesse espaço é uma 
estratégia comercial interessante. Veja a seguir 8 
vantagens dessa modalidade de venda. No entanto, como 
nem tudo são flores, é preciso estar atento aos 5 cuidados 
principais ao entrar nesse universo. Confira!

Vantagens de vender em marketplaces
Vantagem #1 – visibilidade

Como o marketplace possui um grande volume de 

acessos, estar presente nesse espaço significa aumentar a 

visibilidade dos seus produtos. Além disso, a audiência dos 

marketplaces é extremamente qualificada, pois são 

pessoas que já estão demonstrando a intenção de comprar 

os produtos que você vende.

Vantagem #2 – aumento de vendas

É bastante lógico: com a visibilidade dos seus produtos 

aumentando, é bastante provável que o volume de vendas 

também cresça.

Vantagem #5 – categorias específicas

Caso você trabalhe com produtos de categorias 

específicas, tem a vantagem de buscar marketplaces que 

são especializados nesse tipo de produto.

Vantagem #6 – confiança

Os pequenos lojistas e aqueles que estão iniciando as 

suas operações sabem como é difícil despertar confiança 

nos clientes. É um processo que exige tempo e 

dedicação. Usando um marketplace e considerando a 

sua boa reputação, é possível “pegar emprestado” a 

confiança que os clientes depositam no marketplace. 

Dessa forma, os clientes se sentirão mais seguros em 

conhecer a sua marca e comprar com você.

Vantagem #7 - construção de marca

Você inserirá seu logo e o nome do seu negócio no 

marketplace. Assim, poderá construir o posicionamento 

da sua marca.
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Como funciona um
marketplace?

Vantagem #8 – produtos em estoque

O marketplace pode ser uma ferramenta importante para 

o lojista liberar o estoque. Uma estratégia interessante é 

anunciar aqueles produtos que estão encalhados e 

impulsionar suas vendas para liberar o estoque para as 

novidades.

Cuidados de vender em marketplaces
Cuidado #1 – custos

Os marketplaces cobram uma comissão para divulgar os 

produtos de uma loja. Isso pode variar de 10% a 30%. 

Tudo depende de como é a divulgação que você solicitou 

ao marketplace. Logicamente, quanto maior a visibilidade 

que ele oferece à sua loja, mais comissão cobrará. Além 

disso, pode haver taxas de administração. Por isso, o 

maior cuidado que você precisa tomar ao vender em 

marketplaces é avaliar a viabilidade econômica de estar 

nesse espaço, a fim de verificar se a margem de lucro 

não será afetada.

Cuidado #2 – consumidores

Em um e-commerce, você possui os dados de contato do 

cliente, você pode conhecê-lo em profundidade e obter 

informações, como sua frequência de compra e/ou qual 

tipo de produto o interessa. No caso do marketplace, essas 

informações ficam na plataforma e geralmente não são 

disponibilizadas aos lojistas.

Esse cenário apresenta um agravante para quem não 

possui e-commerce e realiza suas vendas exclusivamente 

via marketplace: se um dia esses lojistas decidirem criar 

um e-commerce, precisarão criar a sua base de clientes do 

zero.

Cuidado #3 – concorrência

O marketplace exibe os seus produtos e também os do seu 

concorrente. Por isso, é importante saber destacar-se com 

imagens, informações, prazo de entrega e, também, com 

preço competitivo.
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Seguindo a comparação do marketplace com um shopping 
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em contato para verificar os valores, as comissões, os 
requisitos e os termos de contratação.
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8 vantagens e 5 cuidados
de investir em marketplaces
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Quando se tem um e-commerce, é preciso planejar e 

investir em estratégias de marketing, SEO, proteção 

contra fraudes, plataforma, segurança e sistemas de 

pagamento. Em um marketplace, tudo isso é feito pela 

própria plataforma. E ainda há um benefício adicional: 

esse serviço é realizado por especialistas em cada um 

desses tópicos.

Voltando à comparação com o mundo off-line, o lojista 

que opta por uma loja física dentro de um shopping não 

precisa se preocupar com questões de segurança, por 

exemplo, pois o próprio shopping oferecerá esses 
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O marketplace é um ambiente democrático para venda 
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comercialize o seu produto ao lado de grandes marcas, 

diminuindo o abismo entre esses dois tipos de loja.
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Cuidado #2 – consumidores

Em um e-commerce, você possui os dados de contato do 

cliente, você pode conhecê-lo em profundidade e obter 

informações, como sua frequência de compra e/ou qual 

tipo de produto o interessa. No caso do marketplace, essas 

informações ficam na plataforma e geralmente não são 

disponibilizadas aos lojistas.

Esse cenário apresenta um agravante para quem não 
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um e-commerce, precisarão criar a sua base de clientes do 
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O marketplace exibe os seus produtos e também os do seu 

concorrente. Por isso, é importante saber destacar-se com 

imagens, informações, prazo de entrega e, também, com 

preço competitivo.
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Cuidado #2 – consumidores

Em um e-commerce, você possui os dados de contato do 

cliente, você pode conhecê-lo em profundidade e obter 

informações, como sua frequência de compra e/ou qual 

tipo de produto o interessa. No caso do marketplace, essas 

informações ficam na plataforma e geralmente não são 

disponibilizadas aos lojistas.

Esse cenário apresenta um agravante para quem não 

possui e-commerce e realiza suas vendas exclusivamente 

via marketplace: se um dia esses lojistas decidirem criar 

um e-commerce, precisarão criar a sua base de clientes do 

zero.

Cuidado #3 – concorrência

O marketplace exibe os seus produtos e também os do seu 

concorrente. Por isso, é importante saber destacar-se com 

imagens, informações, prazo de entrega e, também, com 

preço competitivo.
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Vantagem #8 – produtos em estoque
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Esse cenário apresenta um agravante para quem não 

possui e-commerce e realiza suas vendas exclusivamente 

via marketplace: se um dia esses lojistas decidirem criar 

um e-commerce, precisarão criar a sua base de clientes do 

zero.

Cuidado #3 – concorrência

O marketplace exibe os seus produtos e também os do seu 

concorrente. Por isso, é importante saber destacar-se com 

imagens, informações, prazo de entrega e, também, com 

preço competitivo.
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excluídos da plataforma.

Cuidado #5 – canal comercial

Muitos lojistas usam o marketplace como um canal de 

marketing para aumentar a visibilidade dos seus 

produtos. Se forem encarados dessa forma, a estratégia 

será falha.

O marketplace é um canal comercial e deve ser encarado 

como tal.
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Vender em marketplaces e ser uma das lojas que está 
oferecendo os seus produtos nesse espaço é uma 
estratégia comercial interessante. Veja a seguir 8 
vantagens dessa modalidade de venda. No entanto, como 
nem tudo são flores, é preciso estar atento aos 5 cuidados 
principais ao entrar nesse universo. Confira!

Vantagens de vender em marketplaces
Vantagem #1 – visibilidade

Como o marketplace possui um grande volume de 

acessos, estar presente nesse espaço significa aumentar a 

visibilidade dos seus produtos. Além disso, a audiência dos 

marketplaces é extremamente qualificada, pois são 

pessoas que já estão demonstrando a intenção de comprar 

os produtos que você vende.

Vantagem #2 – aumento de vendas

É bastante lógico: com a visibilidade dos seus produtos 

aumentando, é bastante provável que o volume de vendas 

também cresça.

Vantagem #5 – categorias específicas

Caso você trabalhe com produtos de categorias 

específicas, tem a vantagem de buscar marketplaces que 

são especializados nesse tipo de produto.

Vantagem #6 – confiança

Os pequenos lojistas e aqueles que estão iniciando as 

suas operações sabem como é difícil despertar confiança 

nos clientes. É um processo que exige tempo e 

dedicação. Usando um marketplace e considerando a 

sua boa reputação, é possível “pegar emprestado” a 

confiança que os clientes depositam no marketplace. 

Dessa forma, os clientes se sentirão mais seguros em 

conhecer a sua marca e comprar com você.

Vantagem #7 - construção de marca

Você inserirá seu logo e o nome do seu negócio no 

marketplace. Assim, poderá construir o posicionamento 

da sua marca.

Vantagem #8 – produtos em estoque

O marketplace pode ser uma ferramenta importante para 

o lojista liberar o estoque. Uma estratégia interessante é 

anunciar aqueles produtos que estão encalhados e 

impulsionar suas vendas para liberar o estoque para as 

novidades.

Cuidados de vender em marketplaces
Cuidado #1 – custos

Os marketplaces cobram uma comissão para divulgar os 

produtos de uma loja. Isso pode variar de 10% a 30%. 

Tudo depende de como é a divulgação que você solicitou 

ao marketplace. Logicamente, quanto maior a visibilidade 

que ele oferece à sua loja, mais comissão cobrará. Além 

disso, pode haver taxas de administração. Por isso, o 

maior cuidado que você precisa tomar ao vender em 

marketplaces é avaliar a viabilidade econômica de estar 

nesse espaço, a fim de verificar se a margem de lucro 

não será afetada.

Cuidado #2 – consumidores

Em um e-commerce, você possui os dados de contato do 

cliente, você pode conhecê-lo em profundidade e obter 

informações, como sua frequência de compra e/ou qual 

tipo de produto o interessa. No caso do marketplace, essas 

informações ficam na plataforma e geralmente não são 

disponibilizadas aos lojistas.

Esse cenário apresenta um agravante para quem não 

possui e-commerce e realiza suas vendas exclusivamente 

via marketplace: se um dia esses lojistas decidirem criar 

um e-commerce, precisarão criar a sua base de clientes do 

zero.

Cuidado #3 – concorrência

O marketplace exibe os seus produtos e também os do seu 

concorrente. Por isso, é importante saber destacar-se com 

imagens, informações, prazo de entrega e, também, com 

preço competitivo.

O que é o 
ANYMARKET?
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Estar presente em um ou outro marketplace pode ser mais 
fácil de gerenciar. No entanto, imagine vender em múltiplos 
marketplaces. A gestão e o controle passam a ser um 
desafio. Para solucionar essa questão, surgiu o 
ANYMARKET. Trata-se de um hub que auxilia os lojistas a 
gerenciarem estoque, pedidos, preços e produtos em cada 
marketplace. Além disso, a plataforma pode entregar 
métricas de desempenho de vendas, valores praticados pela 
concorrência e muito mais.

Atualmente, o hub possui integração com Cnova (Casas 
Bahia, Cdiscount, Extra.com.br e PontoFrio), Grupo B2W 
Marketplace (Americanas.com, Shoptime e Submarino), 
Mercado Livre, Walmart, Magazine Luiza, Carrefour, Grupo 
GFG (Dafiti, Tricae e Kanui) e Grupo Netshoes (Netshoes e 
Zattini).
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Lembra que foi dito anteriormente que, caso o lojista já 
possua um e-commerce, pode integrá-lo ao 
marketplace? É disso que se trata esta parceria. Para os 
lojistas que utilizam o plano PRO da Loja Integrada, é 
ainda mais fácil vender em marketplaces, pois a 
plataforma oferece integração com o ANYMARKET. 
Dessa forma, o lojista não precisa cadastrar os produtos 
duas vezes em duas plataformas.

Para isso, basta acessar o painel da loja, buscar a lista 

de aplicativos e selecionar ANYMARKET. Previamente, é 
preciso que a loja tenha contrato comercial com algum 
marketplace e tenha realizado a contratação de um 
plano do ANYMARKET. Para os lojistas da Loja Integrada, 
o ANYMARKET oferece ainda assessoria sem custo para 
ingressar nos marketplaces escolhidos.

https://blog.lojaintegrada.com.br/anymarket-integracao-com-os-maiores-marketplaces-brasil/
https://app.lojaintegrada.com.br/painel/login?next=%2Fpainel%2Fconfiguracao%2Fapp%2Flistar
https://app.lojaintegrada.com.br/painel/login?next=%2Fpainel%2Fconfiguracao%2Fapp%2Flistar
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Para que você possa comprovar como a venda em 
marketplaces pode trazer bons frutos, conheça abaixo dois 
cases de sucesso de empresas que utilizaram esse 
recurso. Confira!

Lima Magazine
Em 2011, Fernando Oliveira aventurou-se no ramo de 
vendas para completar sua renda, em paralelo ao seu 
trabalho. Os primeiros produtos vendidos foram sapatos e, 
logo, passou a comercializar celulares que ele mesmo 
consertava, graças a cursos de capacitação que realizou. 
Para expandir os seus negócios, buscou o ambiente online. 
Após muita dedicação e trabalho duro, Oliveira se viu 
administrando diversas contas no Mercado Livre e sendo 
responsável por mais de 5 mil pedidos/mês.
No segundo semestre de 2016, decidiu expandir seu 
negócio para marketplaces como B2W, Cnova e Walmart. 
Atualmente, a Lima Magazine é responsável pelo 
faturamento e expedição de mais de 10 mil pedidos por 
mês e conta com uma equipe de mais de 20 
colaboradores.

Belgrado Distribuidora
Criada em 2011 pelos sócios Caio Lima e Felipe Loureiro, 
a Belgrado Distribuidora iniciou sua operação focada em 
utensílios e equipamentos para bares e restaurantes. 
Atentos à demanda dos clientes, que passaram a solicitar 
produtos que não estavam na linha da Belgrado, Lima e 
Loureiro passaram a oferecer novas categorias de 
produtos, como eletroportáteis, eletrodomésticos, áudio e 
vídeo. Considerando que a Belgrado já tinha um Centro de 
Distribuição, produtos em estoque e bom relacionamento 
com os fabricantes, no final de 2015, os sócios decidiram 
expandir os negócios, montando um e-commerce e 
fazendo parcerias com os grandes marketplaces.
Lima conta que, desde o primeiro momento, a experiência 
foi positiva e, hoje, após dois anos atuando em 
marketplaces, a Belgrado passou a marca de 2.500 
pedidos por mês.
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Ao final deste e-book, você já tem todas as informações 
de que precisa para avaliar quando e se deve vender em 
marketplaces. A verdade é que, se você já tem um 
e-commerce, vale a pena testar. É importante ter em 
mente que alguns marketplaces possuem modelos de 
negócio em que é possível testar esta ferramenta, avaliar 
os custos e o retorno trazido para, então, decidir se 
seguirá com essa estratégia ou não. Além disso, você não 
precisa utilizar todos os marketplaces que combinam 
com o seu negócio. Pode selecionar um – ou até dois – 
para sentir como as vendas evoluem.

Por fim, lembre-se de, ao montar a sua estratégia de 
preços, usar o marketplace como uma ferramenta de 
pesquisa para analisar a concorrência, a forma como 
descrevem os produtos, as imagens que utilizam, os tipos 
de anúncios comprados bem como os preços e condições 
de pagamento e entrega praticados.

Agora que você já sabe tudo sobre esse canal comercial, 
leia nosso post sobre marketing digital e 8 dicas para 
e-commerce.

http://marketplace.anymarket.com.br/2017/02/16/entenda-as-diferencas-entre-os-marketplaces/
https://blog.lojaintegrada.com.br/dicas-de-marketing-digital-para-e-commerce/
https://blog.lojaintegrada.com.br/dicas-de-marketing-digital-para-e-commerce/


Sobre a 
Loja Integrada

A Loja Integrada é a maior plataforma para a 
criação de loja virtual do Brasil. Com mais de 
500 mil lojas virtuais cadastradas, a empresa 
tornou-se uma das maiores plataformas 
gratuitas da América Latina. 

Conheça mais sobre a
Loja Integrada aqui.

http://www.lojaintegrada.com.br/
https://lojaintegrada.com.br/planos/


Sobre o 
ANYMARKET

O ANYMARKET é um Marketplace Hub, criado 
pela DB1 Global Software para atender ao 
universo e-commerce. Considerado referência 
de mercado, o ANYMARKET atende empresas 
que precisam de uma operação simples, ágil e 
centralizada para lidar com diversos 
marketplaces.

http://anymarket.com.br/
http://db1.com.br/

