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Os hábitos do consumidor moderno foram, definitivamente, alterados 
pela internet. Com rotinas cada vez mais complexas, as pessoas têm 
buscado na realização de compras virtuais uma maior comodidade, 
preços mais atrativos e agilidade na aquisição de produtos e serviços. São 
poucos os que ainda têm algum receio para fechar negócio online.

Hoje, com os sistemas de segurança cada vez mais modernos, a 
iminente preocupação das empresas em oferecer serviços 
confiáveis a seus clientes, a divulgação dessas tecnologias e a 
confiabilidades dos internautas têm feito com que as pessoas se 
sintam cada vez mais confiantes para realizar suas compras on-line.

Segundo dados da E-bit — empresa especializada em informações 
sobre vendas virtuais — as vendas no e-commerce aumentaram 41% em 
2020, maior desempenho desde 2007. Ainda segundo a pesquisa, 55,1% 
do total de vendas ocorreram por meio de celulares, tendo sido 
transacionados R$ 45,9 bilhões, uma alta de 79% em relação a 2019.

INTRODUÇÃO
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Como a cada ano surgem novas facilidades para otimizar a 
rotina do consumidor, uma grande vantagem na 
internet para empreendedores são os marketplaces, que 
oferecem uma experiência de compra muito mais atrativa e 
dinâmica aos usuários. 

E para que você conheça mais sobre essa maneira de 
adquirir produtos na web é que desenvolvemos este e-book. Aqui você 
aprenderá a lucrar mais e a acompanhar as tendências do mercado, 
que farão com que seu empreendimento tenha ainda mais sucesso. 
Portanto, fique atento e confira!

INTRODUÇÃO
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Os marketplaces são espaços virtuais onde compradores, 
fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de negócios 
interagem entre si por meio de serviços, tais como transações 
comerciais e atividades colaborativas. Para que você entenda melhor 
seu significado, pense que eles são plataformas onde acontecem 
diversas negociações entre empresas e clientes em um espaço 
virtual. Com isso, todos obtêm diversas vantagens, o que confere às 
empresas que os utilizam maior competitividade de mercado. 

Um exemplo? Imagine um shopping center digital, onde você encontra 
tudo o que precisa, como se estivesse passeando por várias lojas em 
sua cidade, só que sem sair de casa! A proposta não é demais? Pois 
bem, essa é exatamente a ideia de um marketplace!

Um shopping virtual como este é um portal de e-commerce 
colaborativo, por meio do qual vários lojistas oferecem seus produtos 
e serviços, todos em um mesmo espaço. O marketplace pode ser 
composto por lojas de nichos diferentes de mercado — como roupas, 
calçados, eletrodomésticos e perfumes, por exemplo — ou de um 

O QUE É UM MARKETPLACE?
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segmento específico — como o automotivo, por exemplo, onde 
todas as lojas comercializam produtos do ramo como automóveis, 
acessórios, peças automotivas, prestação de serviços como 
lanternagem, pintura e mecânica.

Mas o conceito de marketplace não se restringe apenas a 
shoppings virtuais. Há ainda os espaços on-line para prestadores 
de serviços, empresas de eventos, turismo, educacionais, etc. A 
variedade é imensa e está sempre voltada para as transações 
comerciais na web, estejam elas ligadas a produtos ou serviços. 

Veja a Amazon como exemplo, ela é conhecida no mundo todo 
desde 2006 pelo lançamento de seu marketplace. Essa 
empresa comercializa um pouco de tudo. Nela é possível encontrar 
centenas de milhões de consumidores ativos que realizam mais de 
1 bilhão de pedidos por ano! Casos similares acontecem com outros 
dois grandes sites internacionais: o eBay e o Rakuten. E no Brasil, 
não é diferente, sites como o Submarino Marketplace, Elo7 e 
Mercado Livre são alguns dos exemplos de mais sucesso no país. É 
ou não é uma ideia super atrativa tanto para clientes como para 
lojistas?

Mas o melhor de tudo nesse tipo de negócio é que você, 
empreendedor, não precisa se preocupar com a aquisição ou a 
entrega do controle das operações de sua loja. Em uma organização 
como o marketplace, você mantém seu negócio e ganha mais um 
canal de vendas. Essa é uma ótima oportunidade para quem 
deseja expandir suas atividades — no caso de já terem uma loja 
física ou virtual, ou para quem deseja começar a empreender. 
Hora de ficar atento à oportunidade!

O QUE É UM MARKETPLACE?
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A rotina contemporânea é turbulenta. São inúmeras atividades a 
serem feitas e muito pouco tempo disponível. Nesse contexto, o que 
quer que sirva para dinamizar a vida, fazendo com que ela se torne um 
pouco mais cômoda, acaba se tornando uma atividade extremamente 
prazerosa. E comprar pela internet é uma dessas ações que vêm, a 
cada dia mais, fazendo parte do dia a dia das pessoas. E quando 
em um só site se encontra tudo, sem ter que ficar pesquisando aqui 
e ali, a receptividade e o consequente sucesso são ainda maiores.

VANTAGENS PARA O CONSUMIDOR
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Mas existem outras diversas vantagens que fazem com que o 
consumidor compre em um site nesse formato, como a fácil 
navegabilidade e o acesso a vários vendedores em um único ambiente. 
Já não é mais preciso ficar horas pesquisando nos mecanismos de 
buscas para encontrar a melhor loja, o produto de melhor qualidade e 
com o valor mais atrativo. Agora basta acessar um marketplace para 
encontrar tudo o que precisa muito rapidamente!

Porém, o melhor mesmo é a segurança e a facilidade com que os 
consumidores podem realizar as transações comerciais. Em um 
marketplace, aqueles que ainda resistem à ideia de compra on-line por 
medo de terem seus dados roubados, tem uma segurança ainda maior, 
pois os sistemas utilizados são extremamente confiáveis. Sem contar 
com as diversas formas de pagamento e o parcelamento das compras. 
E se não bastasse tudo isso, é possível ainda comprar de diversos 
vendedores pagando apenas uma vez e com um valor de frete 
único, sem precisar fechar uma venda por um item aqui, outro acolá.

O sucesso entre os internautas de marketplaces já consagrados, como 
o eBay, comprovam a vitória desse modelo de centro comercial on-
line. Se não fosse realmente vantajoso para o consumidor, você acha 
que os resultados teriam mesmo sido tão bons no mundo todo? Pois 
não precisa ser nenhum perito na área para saber que não! Mas não 
são somente os consumidores que ganham, viu?

Conheça agora quais são os benefícios para os lojistas.

VANTAGENS PARA O CONSUMIDOR
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Agora que você já conhece os benefícios de um marketplace para os 
consumidores, deve estar se perguntando sobre as vantagens para o 
empreendedor ao optar por fazer parte de um centro comercial como 
este, certo? Então saiba, desde já, que são vários os diferenciais que o 
farão aderir a esse surpreendente canal de vendas.

Dentre todos os ganhos, pode-se citar o grande tráfego de potenciais 
clientes em sua loja, o que, se comparado a um e-commerce individual, 
é extremamente mais significativo. Só esse aumento no volume de 
visitantes já permite automaticamente uma maior visibilidade para 
seus produtos, o que alavanca consideravelmente suas possibilidades  

VANTAGENS PARA O LOJISTA
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de vendas. E se você acompanhar e analisar as métricas do 
site, poderá desenvolver diversas outras ações para ampliar ainda 
mais seu faturamento.

Conta-se, ainda, com a tranquilidade de participar de um comércio 
cujas estratégias de marketing digital são realizadas pelos próprios 
operadores do site. O lojista participante apenas usufrui de todos 
os resultados dessas ações. Destaca-se, aí, o trabalho de 
imagem que permite uma maior confiabilidade para o site, o 
melhor posicionamento do marketplace nos mecanismos de busca — 
como o Google, por exemplo — e o desenvolvimento de publicidades 
mais estratégicas, direcionadas.

Outro ponto favorável diz respeito à sólida infraestrutura 
oferecida por um marketplace. Fazendo parte dele, você contará 
com sistemas de pagamento confiáveis, segurança na transação 
das informações entre lojistas e clientes, confiabilidade na base de 
dados para a devida administração dos produtos e muito mais. 
Tudo isso com os mais renomados profissionais de Tecnologia da 
Informação dando suporte, garantindo, assim, que o sistema 
sempre esteja nas mais perfeitas condições para você realizar 
tranquilamente suas vendas.

VANTAGENS PARA O LOJISTA
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Por mais que o marketplace seja um ambiente praticamente 
pronto para você simplesmente expor seus produtos e começar logo a 
vender, será necessário traçar um planejamento para que sua loja 
virtual seja um sucesso. Então é hora de começar a se programar! Um 
dos pontos de observação deve ser em relação ao recebimento dos 
valores dos produtos vendidos. A operadora que administra o 
marketplace recebe todos os pagamentos e faz a devida 
distribuição dos dividendos mensalmente.

Vale ressaltar que também é preciso cuidar do estoque. Como  o 
marketplace normalmente é um segundo local de vendas, é preciso 
sincronizar com extrema precisão as informações sobre todos 

PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO
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os produtos disponíveis, a fim de que nada seja 
indevidamente disponibilizado para venda. Jamais, em hipótese 
alguma, comercialize um item que esteja em falta, mesmo que 
momentaneamente. Melhor não arriscar comprometer a confiança 
do cliente em sua loja, não concorda?

Outro diferencial que fará com que seu negócio venda mais e 
melhor é a disponibilização de efetivos canais de comunicação para 
que seus consumidores entrem em contato sempre que surgir 
alguma dúvida. Essa abertura traz muito mais credibilidade ao seu 
negócio virtual,  ajudando a fidelizar os clientes. Mas não se esqueça 
de responder com agilidade a toda e qualquer mensagem recebida.

Por último, mas definitivamente não menos importante, lembre-se 
de se atentar aos profissionais que irá contratar para trabalhar 
em sua loja. No caso de ser você mesmo, organize-se para conseguir 
manter os e-mails sempre em dia, assim como os envios de 
encomendas e outras possíveis solicitações. Ter um atendimento de 
excelente qualidade é absolutamente primordial para a conquista e a 
fidelização dos clientes.

PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO
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Em todos os e-commerces com marketplace, as transações são 
realizadas por um meio de pagamento, que já fica responsável por fazer a 
divisão do dinheiro de acordo com a negociação realizada. 

Mas se você não possui um e-commerce, a Gerencianet, uma 
Instituição de Pagamento que atua em todo o mercado nacional desde 
2007,  pode te ajudar também! A solução da Gerencianet é 
compatível com empresas de vários segmentos e tamanhos, como 
organizadoras de eventos, empresas de turismo que possuem 
vários fornecedores e e-commerces que precisam dividir os lucros 
entre várias contas, entre outros. 

A solução é uma forma simples  de fazer o repasse dos seus 
recebimentos. Assim, se você precisar dividir os lucros de um produto, 
cada pessoa cadastrada recebe uma porcentagem diferente quando a 
compra for concretizada. E o melhor é que o repasse pode ser feito em 
até dois dias.  

Vale destacar, para os empreendedores que desejam utilizar essa 
funcionalidade, um grande diferencial: não é preciso pagar taxas para 
ter uma conta digital na Gerencianet!

MEIO DE PAGAMENTO PARA MARKETPLACE
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Os marketplaces vieram para inovar ainda mais a forma com que os 
lojistas comercializam seus produtos. Por meio deles, todos acabam 
ganhando: as empresas, que agora têm mais um canal de vendas à 
sua disposição para ampliar seu faturamento, e os clientes, que não 
precisam mais sair de casa ou vagar por vários sites para realizar suas 
compras por meio de transações comerciais seguras e eficientes.

Empreendedores atentos a essa dinâmica de consumo precisam 
considerar esse canal de vendas, a fim de obter diferenciais 
competitivos e gerar visibi l idade para o seu negócio online, 
que farão com que seus lucros sejam ainda maiores e mais 
consistentes. E as facilidades no processo de adesão tornam essa 
tomada de decisão ainda mais benéfica.

Você tem um e-commerce e deseja integrar seus recebimentos a uma 
plataforma segura e com ótimas taxas, preencha o formulário que um 
especialista de nossa equipe entrará em contato.

CONCLUSÃO

https://gerencianet.com.br/#vamosconversar
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A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma 
Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para 
emissão de boletos, carnês, Pix e links de pagamento e para a 
gestão de clientes. O sistema oferece diversas formas de 
movimentação de saldo, como transferência bancária, cartão pré-
pago e de débito ou crédito, todos sem anuidade.

O sistema também oferece uma API completa, além de 
ferramentas eficientes e intuitivas de gestão das transações. As 
tarifas e prazos são flexíveis para que se encaixem no 
perfil e necessidade do usuário.

Além de ter uma equipe que se importa com você, a um 
clique de distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da 
inadimplência e elimina os problemas com burocracia e os risco 
de receber em mãos, já que o serviço é completamente online.

Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece 
preços mais baixos em relação aos bancos, e na otimização de 
processos, já que auxilia na automatização dos 
procedimentos do financeiro, fazendo com que o setor ganhe 
tempo e agilidade. 

https://www.youtube.com/gerencianetbr
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://twitter.com/gerencianet
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://gerencianet.com.br/
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