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O QUE É MARKETPLACE? 

 

O marketplace é um modelo de vendas conhecido como uma espécie de shopping center  

virtual. É uma plataforma vantajoso para o consumidor por reunir diversos lojistas e marcas no  

mesmo lugar. Assim, facilitando a procura e compra do melhor produto, com o melhor preço. 

 

Diversas empresas conhecidas participam desse mercado: Saci Tintas, ShopFisio, Emater-MG,  

por exemplo.

A DIFERENÇA ENTRE MARKETPLACE E E-COMMERCE 

 

Ambos são conceitos do universo do comércio eletrônico, embora tenham significados  

diferentes, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Mas é importante saber que ainda  

assim, possuem diferenças. E vale a pena entender melhor sobre esses meios de venda. 

VEJA:



Começando pelo e-commerce, que é mais conhecido e abrange um conceito maior.  

Nesse caso, e-commerce é todo tipo de comércio eletrônico, sendo ele à distância, ou por  

meio de dispositivos conectados. 

 

Dentro do e-commerce, existem diversos canais de vendas, entre eles as lojas virtuais, os  

aplicativos, as redes sociais e os próprios marketplaces. 

Portanto, uma das possibilidades de vendas no e-commerce é o próprio marketplace, onde  

vários lojistas disponibilizam seus produtos num mesmo lugar.

A loja virtual é um canal de vendas de um único lojista. 

O vendedor cria a sua própria loja e pode administrar como bem  

entender, trabalhar a sua identidade visual, organizar suas vitrines  

e inserir seus produtos.



Já o marketplace funciona como uma parceria entre a plataforma e os lojistas, mas para  

que a parceria funcione, existe uma divisão de tarefas. 

 

E sabia que existem ferramentas nas plataformas de e-commerce que facilitam essa  

integração entre os canais? Sim, como a própria Plataforma VTEX.

ENTÃO COMO FUNCIONA UM MARKETPLACE? 

 

A plataforma de marketplace é fica responsável por oferecer um ambiente de vendas e  

garantir a segurança das transações. Além disso, os marketplaces investem fortemente  

redes sociais, anúncios, e-mail marketing, entre outros, 

que funcionam garantir mais tráfego de clientes.



Se caso houver qualquer problema no pedido, como trocas e devoluções, é o vendedor  

quem resolve a necessidade do cliente. Porém, como a intermediação da venda é  

responsabilidade do marketplace, as plataformas costumam facilitar esses procedimentos  

garantindo segurança ao lojista e ao cliente. 

 

E para os consumidores identificarem quando a venda é feita por marketplace, as  

plataformas informam dentro da página do produto que o item é “vendido e entregue por X”.

VANTAGENS: 

 

• MAIS VISIBILIDADE 

Quanto maior a quantidade de visitas que o site possui, mais sólido  

será o público atingido.  

 

Isso elimina a necessidade de investir mais tempo e dinheiro para a divulgação.



• INVESTIMENTOS E RETORNOS 

Em uma plataforma com tantas marcas, os custos de publicidade acabam sendo reduzidos.  

No geral, você deverá negociar com o marketplace alguns valores, pois ele fornece a vitrine  

para você expor seus produtos e, consequentemente, receber tráfego e visitação. 

 

• AUMENTO NAS VENDAS 

O marketplace oferece uma boa chance de vendas para as lojas. 

Os grandes marketplaces possuem uma audiência elevada, aumentando assim os potenciais  

compradores, o que significa uma ampla possibilidade de novos clientes ou interessados no  

seu produto. 

 

• SEO 

Seu produto aparecerá em sites com boa indexação, o que agregará uma referência para  

sua loja. O seu e-commerce mesmo irá ganhar força no SEO, favorecendo indiretamente sua  

loja, aumentando seus acessos e, possivelmente suas vendas.



DESVANTAGENS: 

 

• A grande verdade é: não existe fórmula perfeita. 

O marketplace pode funcionar perfeitamente para alguns nichos e não performar tão bem  

em outros, por diversos pontos. Acontece que bons resultados podem ser ganhos alinhando o  

marketplace ao e-commerce. 

 

O marketplace é um atalho, mais ágil para seu produto chegar ao possível cliente, 

mas também é importante se atentar a melhor maneira de lidar com  

o seu público, e com seus produtos.



• MODELO IN 

 

O modelo de marketplace in é utilizado principalmente por varejistas ou marcas que já geram  

interesse e tráfego digital entre os consumidores finais. 

 

As empresas que se aventuram a administrar seu próprio marketplace precisam se  

preocupar com a geração de tráfego, com a logística de pagamentos e devoluções e o  

atendimento ao cliente. Estes elementos da operação também podem ser delegados aos  

sellers, o que permite aumentar o número de produtos disponíveis, evitando que a operação  

se torne mais complicada. 

 

Nós da Imediata, junto a plataforma VTEX também podemos ajudar 

com essa implementação. 
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• MODELO OUT 

 

O marketplace out é a venda dos próprios produtos em plataformas de terceiros, então o  

marketplace in significa habilitar a própria plataforma para a venda de produtos de outros  

varejistas. 

 

A alternativa mais simples para um lojista é se incorporar a um marketplace externo, e com  

quem a VTEX tem integrações nativas. Este modelo de negócios é interessante para muitas  

empresas, especialmente as menores. 

 

A principal vantagem para estes comerciantes é o tráfego que os grandes marketplaces 

atraem. Esta condição facilita que os produtos publicados em tais plataformas tenham 

mais visibilidade do que teriam se fossem publicados apenas no site da empresa.
IN OUT



• MARKETPLACE HUB: 

Atua como um grande centralizador das operações. Faz integração com marketplaces, lojas  

virtuais, ERPs e é um meio de gestão que permite emissão de notas fiscais, visualização dos  

pedidos, controle de estoque e mensagens de SAC, por exemplo. Tudo de forma automatizada. 

 

• MARKETPLACE DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE: 

Funciona como uma espécie de “troca” entre o valor que o usuário consumiu por produtos ou  

serviços. O cliente pode converter uma parte do que gastou em descontos, pontos, brindes e  

outras vantagens. Essa é uma ótima estratégia para fidelizar o consumidor. 

 

• MARKETPLACE GENERALISTA: 

Reúne vários produtos de diferentes segmentos em um mesmo e-commerce, gerando um  

tráfego para os sellers e vantagens para os consumidores.
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• MARKETPLACE DE NICHO: 

O marketplace de nicho é um ambiente focado em determinada categoria como, por exemplo,  

moda, esporte, pets, eletrônicos, etc. 

 

EM RESUMO 

O marketplace é uma aposta incrível para se testar novos mercados e ampliar a audiência. Só  

na VTEX, são mais de 25 Marketplaces parceiros que facilitam a conexão com os sellers. 

 

Com um planejamento correto, um marketplace pode se tornar a ferramenta ideal para  

que uma marca tenha acesso a segmentos antes inalcançáveis,  

ajudando a posicionar a marca na mente dos consumidores, 

além de trazer novos públicos para os produtos existentes. 
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CONTE COM A IMEDIATADESIGN PARA TE AJUDAR! 

 

SOBRE NÓS: 

Apaixonados por experiência de compras, buscamos levar você a outro nível de resultado,  

ofertando valor com aumento de performance, pivotagem, estratégias e melhoria contínua. 

 

Somos uma Consultoria de Marketing Digital Reseller and Project VTEX com foco em  

Implementação de E-commerce & Marketplace e auxiliamos na construção de marcas que  

buscam alavancar seus ativos. 

 

Acesse: imediatadesign.com 

Fale Conosco: hello@imediatadesign.com



http:// imediata.me 


