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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link
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Para as pequenas e médias lojas
online fundadas há poucos
anos, o formato de marketplace
tem sido uma maneira de se tor-
nar conhecidas entre os mi-
lhões de consumidores que fa-
zem compras nos sites de co-
mércio eletrônico líderes no
Brasil. Como eles já têm grande
audiência, aumentam as chan-
ces de o lojista menor vender
produtos e divulgar sua marca.

Foi por esta a razão que Leo-

nardo Simão, fundador e presi-
dente executivo da Bebê Store,
fechou acordos com o Mercado-
Livre, Extra.com.br e Magazine
Luiza no último ano para colo-
car seus produtos nos sites de-
les. “No marketplace a loja já
tem os clientes. É mais um ca-
nal”, disse. Simão fundou o site
em 2009 com a esposa Juliana
Della Nina. Hoje, as vendas pe-
lo marketplace representam
cerca de 10% dos pedidos e têm
crescido a cada mês.

Naavaliação de lojistas e espe-
cialistas entrevistados pela re-
portagem, houve um aumento
no custo das campanhas de mar-
keting voltadas para a internet
nos últimos anos. Com isso, fi-
cou mais difícil para novas em-

presas de comércio eletrônico
conquistarem clientes e impul-
sionarem o negócio.

O empresário Guilherme Ri-
beiro, fundador da loja Webfo-
nes, percebeu isso. A convite do
MercadoLivre, Ribeiro decidiu
integrar a loja, fundada no ano
passado, à plataforma de leilão.
Atualmente 20% das vendas
vêm do MercadoLivre, mas Ri-
beiro diz que a proporção deve
subir para 30% até o fim do ano.

“Para uma startup, como é
nosso caso, acho que o market-
place é um caminho essencial.
Tentar encontrar cliente sozi-
nho, brigando com os grandes,
é mais complicado”, disse ele,
que trabalhou por 7 anos na
B2W (empresa proprietária de

sites como Submarino, Shopti-
me, Americanas.com e Ingres-
so.com).

“Esse movimento é um sinal
de maturidade do comércio ele-

trônico”, disse Eduardo Henri-
que Diniz, professor da Funda-
ção Getulio Vargas e pesquisa-
dor na área de comércio eletrô-
nico. “Quando você tem um cer-

to patamar de pessoas compran-
do e lojas vendendo, natural-
mente as empresas se articu-
lam para ganhar mais eficiên-
cia.” / F.S.

Helisson Lemos, diretor-geral do MercadoLivre no Brasil

Para novatos, modelo facilita
construção da marca na web

“A integração tecnológica dá mais escala e flexibilidade para os nossos lojistas parceiros.”

Lojas online agora viram ‘shopping’
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No último ano, grandes lojas
online começaram a investir
em um modelo de vendas que
ainda era pouco difundido no
comércio eletrônico do Bra-
sil. Em vez de ampliar o pró-
prio catálogo, as empresas co-
meçaram a fazer acordos
com lojistas menores para
que eles vendam produtos
em seus portais.

Com isso, hoje uma pessoa
que faz compras em uma gran-
de loja pode adquirir um item
que, na verdade, é oferecido e
entregue por uma outra empre-
sa – o que, apesar dos benefí-
cios, pode criar problemas de
entrega. O modelo, conhecido
no setor como “marketplace”, é
uma das principais estratégias
adotadas pela Amazon. Foi as-
sim, se tornando um shopping
virtual, que a varejista garantiu
seu fortalecimento nos Estados
Unidos e virou um símbolo de
compras online no mundo.

Ao menos sete grandes em-
presas do comércio eletrônico
brasileiro (Extra.com.br, Wal-
mart.com, Magazine Luiza, Sa-
raiva, Rakuten, MercadoLivre e
Buscapé) já operam com um
modelo semelhante, vendendo
produtos de outras lojas. O co-
merciante menor aproveita a
audiência e, em contrapartida,
o varejista eleva o número de
itens à disposição, sem aumen-
tar os custos de logística.

“No ano passado havia um
forte rumor de que a Amazon
viria para o Brasil. A gente pode
dizer que este é um movimento
de defesa das grandes varejis-
tas”, diz Pedro Guasti, diretor-

geral da consultoria em comér-
cio eletrônico E-bit. A Amazon
estreou no Brasil em dezembro,
mas apenas com a venda de li-
vros digitais e do leitor Kindle.

Mesmo em fase inicial, o
“marketplace” já é significativo

no Brasil. Em 2012, as vendas
por este canal movimentaram
R$ 6,5 bilhões, segundo o cálcu-
lo da E-bit. O valor é equivalen-
te a 29% do comércio online tra-
dicional (R$ 22,5 bilhões).

Com uma experiência mais

longa no setor, o MercadoLivre
é responsável por boa parte des-
se faturamento. O site é mais
conhecido por atrair vendedo-
res individuais e pequenos co-
merciantes, mas a empresa tem
investido em ferramentas para
integrar lojas online à platafor-
ma. É uma forma de usar sua
audiência de 90,2 milhões de
usuários registrados para que
outras lojas online promovam
seus produtos (normalmente
centenas ou milhares de itens).

“Antes um lojista precisava
gerenciar suas vendas e subir
anúncios manualmente”, disse
Helisson Lemos, diretor-geral
do MercadoLivreno Brasil. “Ho-
je ele pode fazer um espelha-
mento do site através das APIs
(ferramentas que permitem a
integração dos sistemas).”

A empresa não está sozinha.
A Saraiva, que inaugurou uma
plataforma de marketplace em
2011, hoje oferece 40 mil produ-
tos e serviços de 15 fornecedo-
res parceiros.

Já o site da Magazine Luiza,
que trabalha com o modelo de
marketplace desde 2010, tem
produtos de sete parceiros, em

categorias como cosméticos,
perfumaria, suplemento ali-
mentar, relógios e pneus. A Ra-
kuten, que é exclusivamente
um shopping online para lojas
iniciantes, tem produtos de 500
comerciantes.

No primeiro semestre foi a
vez do Extra.com.br (da Nova
Pontocom) e do Walmart.com
inaugurarem suas operações na
área, para expandir a oferta de
produtos. “Queremos aumen-
tar o catálogo de ofertas, dar
realmente opções de escolha pa-
ra o consumidor”, disse Fernan-
do Madeira, presidente executi-
vo do Walmart.com para a Amé-
rica Latina.

No Extra.com.br, desde que o
serviço foi lançado, em abril, a
loja dobrou a oferta de produ-
tos para 200 mil, com parcerias
com 24 lojas.

Há, porém, uma preocupação
de que o marketplace piore a
avaliação do consumidor sobre
as lojas, uma vez que outra em-
presa é responsável pelo esto-
que e pela entrega. Junto de em-
presas de telecomunicações e
bancos, o comércio eletrônico
liderou as reclamações no Pro-

con-SP de janeiro a junho.
A educadora Carine Monti-

lha sentiu o que é isso. Em ju-
nho, ela comprou dois pacotes
de fraldas no Extra.com.br para
sua filha de 2 anos. Um dos paco-
tes era vendido pelo Extra, e foi
entregue dentro do prazo. Mas
o segundo, vendido pela Bebê
Store, não chegou. “Entendo
que a loja não tinha o produto,
mas a responsabilidade é do Ex-
tra, que terceirizou a venda”,
disse. As empresas reconhece-
ram a falha e dizem ter resolvi-
do a origem do problema.

Para Cristiano Chaussard,
professor de comércio eletrôni-
co na Universidade Estácio de
Sá, o modelo é arriscado para as
marcas. “O parceiro escolhido
deve representá-lo com a mes-
ma dedicação que você teria. En-
contrar alguém assim é tão es-
sencial quanto raro.”

Oferta ampliada. Grandes varejistas da internet brasileira seguem exemplo da Amazon e agora oferecem o próprio site para que
lojas menores, especializadas em categorias de nicho, vendam produtos; modelo, porém, pode causar confusão para consumidor

LINK ONLINE

Canal. Juliana Della Nina e Leonardo Simão, da Bebê Store, vendem em lojas maiores

Risco.
Carine
Montilha fez
compra de
fraldas,
vendidas por
outra loja no
site do
Extra, e teve
atraso de
dois meses
na entrega

Startups do comércio
eletrônico veem no
‘marketplace’ uma forma
de reduzir os custos
com campanhas

● Entenda como funciona um 'marketplace' na internet

SHOPPING VIRTUAL
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Loja A 
recebe o 
pedido e 
encaminha 
para a Loja B

Loja B processa o pedido no 
estoque, faz a entrega do 
produto e paga uma comissão 
da venda para a Loja A

Vantagem: 
aproveita o 
tráfego no 
site da Loja A 
para oferecer 
seus 
produtos

Vantagem: 
maior oferta 
de produtos, 
sem custo de 
logística

Cliente recebe o 
produto em casa. Fatura 
pode vir em nome da 
Loja A ou da Loja B

Loja A
Uma grande 
loja online, 
com vários 

anos de 
experiência 
e bastante 
tráfego e 

vendas em 
seu site

Loja B
Pequeno 
comércio 
eletrônico 

que atua há 
pouco 

tempo na 
internet

CLIENTE 
COMPRA UM 
PRODUTO NA 
LOJA A

Loja A

Loja B

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




