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Introdução

Se você anda pesquisando assuntos referentes ao mercado digital,
provavelmente, já se deparou com informações e dados que revelam o
crescimento significativo dos marketplaces no Brasil, bem como os seus
faturamentos surpreendentes. Gigantes como Mercado Livre, Amazon e B2W -
formado por Submarino, Shoptime e Americanas.com -, já se destacam há um
tempo razoável no comércio eletrônico brasileiro. Entretanto, a ideia de que
apenas os maiores marketplaces têm vez no mercado, já não existe mais. A
oportunidade é real e, sem dúvidas, uma excelente maneira de proporcionar uma
experiência de compra completa aos consumidores. 

Neste e-book, você poderá conferir:

A história do início do marketplace e a sua chegada no Brasil;
A sua expansão nos últimos anos, sobretudo em 2020;
O potencial de investir num marketplace de nicho;
As vantagens de contar com a Plataforma VTEX para quem deseja se tornar
um;
Os benefícios do VTEX IO para a implantação do seu marketplace;
Como fazer integrações com lojas, tanto as que estão hospedadas na VTEX
quanto as que utilizam outras tecnologias;
E, por fim, o case de sucesso da implantação do marketplace Mercado Agro
na VTEX.    



Como criar o seu marketplace com a VTEX 

 

Agência M3

04

Compreendendo o conceito de
marketplace



Como criar o seu marketplace com a VTEX 

 

Agência M3

05

Compreendendo o conceito de
marketplace

Para entender nitidamente o conceito de marketplace é interessante o
associarmos à ideia de um shopping center. O shopping é um espaço físico que
reúne diversas lojas e marcas, permitindo que o consumidor encontre vários tipos
de produtos em um único ambiente, certo? Seguindo esta mesma linha de
operação, os marketplaces são lojas virtuais que possibilitam que outras lojas
anunciem e vendam os seus itens por ali, oferecendo, portanto, um catálogo
maior aos clientes e um grande sortimento de produtos. Sendo assim, podemos
considerá-lo como uma espécie de shopping center virtual. 

Ele pode operar em três formatos principais:

Além disso, é possível que os marketplaces reúnam produtos de diversos segmentos
distintos ou, ainda, do mesmo nicho. Por exemplo, a Amazon, apesar de ter começado
como marketplace de livros, hoje, vende inúmeros itens diferentes, como eletrônicos,
eletrodomésticos, beleza etc. Já o Netshoes, assim como tantos outros, é considerado
um marketplace de nicho, pois comercializa apenas artigos esportivos. Por sinal, um
modelo de negócio que vem atraindo mais e mais lojistas, devido às suas grandes
vantagens. 

Nesse formato, os clientes do marketplace são outras empresas, como é o caso
da Amazon Business e das Americanas Empresas.

Nesse modelo, as compras são realizadas pelos consumidores finais, como a
Dafiti e o Magazine Luiza.

Enquanto nesse formato, as transações ocorrem entre pessoas físicas, em outras
palavras, pelos próprios consumidores, como a loja Enjoei. 

B2B (Negócio para Negócio)

B2C (Negócio para Consumidor)

C2C (Consumidor para Consumidor)
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Como tudo começou?
O que podemos considerar como o primeiro marketplace, surgiu em 1984, nos
Estados Unidos: o Electronic Mall. Ele foi lançado pela CompuServe, líder de
provedor de internet estadunidense da época. Entretanto, não operava através de
um navegador, ele era um software comercializado a US$40,00, no qual os
consumidores precisavam adquirí-lo, instalá-lo no computador, para, então, fazer
as compras em uma das oitenta e cinco lojas participantes. 

Sua interface era bastante primitiva e diferente da que conhecemos hoje, não
havia fotos, cores nem links. Só havia textos e para selecionar os itens desejados,
era necessário digitar a opção numa lista numérica e o botão de “enter”
funcionava para confirmar o que foi escolhido, assim como para mudar de tela.  

Com o surgimento da Amazon e do eBay, em 1994 e 1995, respectivamente, o
cenário ficou diferente. Eles já surgiram no ambiente on-line, e não como um
software. Além disso, apareceram num contexto em que os computadores e a
internet já estavam mais populares nos países desenvolvidos, como os Estados
Unidos. Por isso, eles acabam sendo considerados os pioneiros em marketplaces,
enquanto o Electronic Mall não conseguiu se manter no mercado por muito mais
tempo. 

Entretanto, é importante destacarmos que a Amazon.com, a grande precursora
deste tipo de operação, só se tornou, de fato, um marketplace - abrindo a sua loja
para outros varejistas comercializarem os seus produtos através dela - em 2006.
Tamanho foi o seu crescimento que, em 2017, 50% de todas as vendas da loja já
eram itens de outros e-commerces.
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Um pouco sobre a história do
marketplace no Brasil
Agora, voltando os nossos olhos para a América Latina,
podemos perceber que o crescimento do marketplace em
solo latino tem grande relação com o surgimento do
Mercado Livre e a sua expansão ao longo dos anos. Ele foi
criado em 1999, por dois amigos argentinos que estudavam
na Universidade de Stanford: Marcos Galperin e Hernán J.
Kazah. 

Eles se uniram a alguns empreendedores, incluindo o
brasileiro Stelleo Tolda - atual CEO do Mercado Livre no
Brasil -, com a finalidade de desenvolver um site que
possibilitasse que qualquer pessoa pudesse anunciar e
adquirir produtos, no modelo C2C, algo muito inovador para
a época. Até que o site também passou a operar como B2C
e, hoje, é uma grande referência no segmento, sobretudo,
por ter popularizado as compras por este tipo de e-
commerce. 
 
Mas falando especificamente no Brasil, não podemos
desconsiderar que os primeiros marketplaces começaram a
aparecer nos anos 2010. Os grandes pioneiros foram as
Americanas.com e o Ponto Frio, que além de venderem os
seus próprios produtos, também permitem que outras lojas
anunciem e comercializem os seus itens por ali. 

Inclusive, as Americanas.com fazem parte da B2W
Companhia Digital, que foi fundada em 2006 com a fusão
das Lojas Americanas, Submarino e Shoptime. Hoje, o grupo
também é formado por outras empresas como o Submarino
Finance, Sou Barato e Americanas Empresas. Para você ter
uma ideia, o marketplace da companhia foi criado em 2014
e em apenas três anos já ofertava 2,9 milhões de itens e
contava com mais de cinco mil sellers na plataforma -
varejistas que vendem no marketplace. 
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Outra gigante quando o assunto é marketplace é a Amazon. Mas sua história aqui, no
Brasil, começou apenas em 2012 e de maneira distinta do que conhecemos hoje. A
corporação aterrissou em solo brasileiro com o lançamento da quarta geração do
Kindle. O início das suas operações se deu apenas através de livros digitais para o
dispositivo. Foi apenas dois anos depois que a empresa começou a vender livros físicos
por aqui e, posteriormente, com outras categorias também. 

Com o avanço crescente do marketplace no país, a Amazon finalmente conseguiu
expandir a sua participação no mercado brasileiro, passando a operar, em 2017, como
um shopping center virtual - formato que já operava nos Estados Unidos -,
possibilitando que outros lojistas comercializassem os seus produtos por meio do site.
Como consequência, o número de acessos no e-commerce da Amazon aumentou,
assim como as suas oportunidades de negócio. 

Atualmente, os marketplaces que mais se destacam no Brasil são: Mercado Livre, B2W
Marketplace, Via Varejo - Casas Bahia, Ponto Frio e Extra -, Amazon, Magazine Luiza,
Carrefour, Elo 7, Netshoes, GFG - Dafiti, Kanui, Tricae -, Wish, Cissa Magazine,
MadeiraMadeira e Centauro. 
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O crescimento dos marketplaces no Brasil
Após este breve passeio pela história do marketplace no Brasil, vejamos os dados que
evidenciam o seu crescimento no país. Como já se sabe, a expansão do comércio
eletrônico brasileiro como um todo está diretamente atrelada ao avanço da internet e da
tecnologia no Brasil, sobretudo com a chegada dos smartphones em 2007. Afinal, eles
propiciaram navegar pela internet a qualquer momento e lugar, trazendo muito mais
rapidez e praticidade às compras on-line. 

Mas agora falando especificamente dos marketplaces, seu crescimento, de fato, foi
bastante recente. O boom do setor no país se deu em 2016 e, desde então, traz resultados
cada vez mais satisfatórios ano após ano. Numa rápida retrospectiva, voltemos em 2019.
Neste ano, o comércio eletrônico brasileiro obteve um faturamento de quase R$ 27
bilhões, ao passo que os marketplaces tiveram uma receita próxima a R$ 18 bilhões. 

Já no primeiro semestre de 2020, os resultados de acordo com a 42ª edição do relatório
Webshoppers, realizado pela Ebit | Nielsen - a maior plataforma de opinião de
consumidores do Brasil -, os marketplaces tiveram participação de 78% no faturamento
total do e-commerce. Durante a pandemia, mais precisamente no primeiro semestre de
2020, houve o registro de que R$ 30 bilhões do faturamento foram de lojas que operam
como marketplaces, representando um crescimento de 56% em comparação ao mesmo
período de 2019.

Mas os dados não param por aí! Segundo uma pesquisa realizada pela PwC e UPS, no
ano passado, 95% dos consumidores brasileiros que fazem compras on-line, realizam as
aquisições através de um marketplace. Além disso, 44% destes consumidores disseram
que pretendem fazer mais compras por meio destas plataformas dentro de um ano. Isso
sem mencionar que diante da pandemia, diversos fornecedores procuraram ofertar seus
produtos através destes shoppings virtuais, sobretudo devido ao baixo custo e à alta
efetividade. 
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Marketplace de nicho: O que é e por que
investir em um?

Além de haver os marketplaces que comercializam produtos de diversos segmentos, como
Americanas.com, existem aqueles que vendem itens de apenas um nicho específico, como
o Netshoes, que é voltado para o segmento de artigos esportivos, e o MadeiraMadeira, do
setor de móveis e eletrodomésticos. Daí o nome ‘marketplace de nicho’, um modelo de
negócio que tem crescido bastante no Brasil, nos últimos tempos.

Mas você pode estar se questionando “Não é muito melhor trabalhar com todos os
segmentos possíveis?” Neste caso, a resposta é “Nem sempre”. A máxima “quanto mais,
melhor” perde os seus efeitos quando o assunto é o comércio. Para você ter uma ideia, a
Amazon, uma das líderes do setor, começou a sua trajetória de marketplaces, apenas com
a venda de livros. Somente com o passar do tempo que ela começou a expandir a sua
participação e incluir sellers de diferentes nichos de atuação.

Portanto, se você quer investir em um marketplace, começar a operar dentro de apenas
um segmento, pode ser uma boa alternativa. Dentre as principais vantagens de optar por
esta estratégia e apostar num marketplace de nicho, estão: 

Maior facilidade em se destacar no mercado competitivo e crescer nele, afinal, a
concorrência tende a ser menor e a interação entre os sellers acaba sendo maior,
principalmente, por compartilharem do mesmo interesse;
Nele, é possível entregar aos consumidores o que eles desejam de fato, dentro de
determinada categoria, sem que percam o foco; 
Negociações menos complexas em comparação aos marketplaces convencionais, já
que que não apresentam muitas variações de taxas cobradas aos sellers;
Possibilidade de atrair consumidores mais qualificados, uma vez que as estratégias
de marketing são ainda mais assertivas, a partir da segmentação do público;
E maiores chances de fidelizar clientes. 
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Além disso, quando pensamos nos hábitos e comportamentos dos consumidores, também
percebemos os benefícios de investir neste tipo de marketplace. O que eles mais procuram
são formatos de compras práticos, rápidos e confiáveis. Lembrando que antes deles
comprarem um produto específico, pesquisam em diversos e-commerces e, até mesmo,
em lojas físicas, a fim de avaliarem qual escolha será a mais assertiva. 

Entretanto, se você oferece a oportunidade dos consumidores verem inúmeras ofertas de
um mesmo item, mas de vendedores distintos, num mesmo ambiente, a experiência se
torna muito mais completa e superior. Isso sem mencionar que ele tem a possibilidade de
adquirir produtos de várias lojas em uma única compra.     

Se compararmos um marketplace de nicho a um e-commerce, podemos reparar que a
taxa de conversão obtida pelo shopping virtual pode ser, no mínimo, dez vezes mais alta
em relação à média do mercado. Sendo assim, ele pode converter 16% do fluxo de visitas.
Ao passo que o valor médio do e-commerce brasileiro é de 1,6%. Também há alguns
casos de marketplaces de nicho que registram 30% e, até mesmo, 40% de taxa de
conversão. 
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Primeiros passos para ter um
marketplace

Para ter um marketplace, é necessário se atentar a alguns fatores iniciais. O primeiro
deles é o segmento em que o seu negócio vai atuar, se ele vai englobar as mais variadas
categorias ou se atenderá a um nicho específico. Para isso, é importante realizar
pesquisas de mercado, avaliando as possibilidades de crescimento. 

Sendo assim, faça uso dos portais de notícias para pesquisar dados e informações sobre
o setor que você deseja atuar, além de ferramentas disponibilizadas pelo próprio Google,
como o Google Trends e o Google Adwords Keyword Planner. Através destes dois
recursos, por exemplo, é possível identificar o volume de buscas das palavras-chave
relacionadas.

Este primeiro passo está totalmente atrelado ao plano de negócio, a primeira etapa para
a abertura de qualquer empresa. Sem dúvidas, um elemento fundamental para traçar,
estrategicamente, os objetivos da instituição, o investimento que precisará ser realizado,
quem será o seu público e, no caso, o tipo de seller que necessita ser atraído. Compondo
uma espécie de guia, importantíssimo para as etapas seguintes.

Após a pesquisa de mercado, é preciso estabelecer a persona dos vendedores e dos
consumidores do seu negócio. Para isso, é importante analisar o perfil, tanto dos seus
parceiros - isto é, daqueles que vão ofertar os produtos no seu marketplace - quanto das
pessoas que vão comprar em sua loja. A persona envolve muito mais do que a localização
geográfica, faixa etária, média salarial e formação educacional, ela também engloba os
desejos, anseios, problemas e dores do seu público. Compreendendo quem elas são, será
bem mais simples estruturar uma comunicação assertiva com ambos. 

Avançando um pouco mais dentro da fase de planejamento, uma outra etapa
importantíssima é a escolha da plataforma que hospedará o seu marketplace. Sendo
essencial avaliar qual das tecnologias presentes no mercado está pronta para viabilizar
um projeto de shopping virtual, sempre tendo em vista as particularidades do seu negócio.
Mas, afinal, o que procurar numa plataforma para o desenvolvimento do seu
marketplace?   
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A VTEX e os seus diferenciais para a
implantação de um marketplace

Durante a criação de um e-commerce ou, neste caso, de um marketplace, um dos
momentos mais delicados é a escolha da plataforma. Afinal, ela é capaz de determinar
aquilo que a sua loja virtual poderá dispor ou não, além de poder impactar positiva ou
negativamente nos resultados e crescimento do negócio. Principalmente, quando o
assunto é marketplace, já que se trata de uma operação mais complexa em comparação
a uma loja convencional.

A VTEX é uma das líderes globais em soluções de e-commerce. Ela foi fundada no Brasil,
em 1999, a princípio como um software B2B voltado para a indústria têxtil. Hoje, é uma
plataforma SaaS - Software como Serviço - reconhecida globalmente e considerada o
maior player de e-commerce da América Latina. Ela se destaca por sua tecnologia
inovadora, alta capacidade de personalização, escalabilidade e velocidade. Além disso,
apresenta uma solução de marketplace nativa, possibilitando que a loja seja um ou se
integre como um seller. Dentre os principais diferenciais da VTEX para quem deseja
investir em um marketplace, podemos ressaltar os seguintes pontos:

Apresenta arquitetura multi-seller nativamente, portanto, propicia que os clientes
adquiram produtos de diferentes lojistas, utilizando o mesmo carrinho de compra, já
que a plataforma realiza a sincronização automática do estoque;
Oferece um excelente controle de estoque, evitando a sua ruptura, como por
exemplo, o risco de vender um produto esgotado;
Gerenciamento simplificado, sobretudo relacionado à gestão de catálogo e à
maneira como os produtos serão exibidos;
Ótimo monitoramento das vendas realizadas, histórico de e-mails referentes a
pedidos, às condições de pagamento de acordo com os locais etc;
Permite que os sellers sejam B2C, B2B e, inclusive, lojas físicas;
Possibilita a integração de estoque e catálogos, além de ser capaz de proporcionar
diversas experiências através da estrutura de APIs abertas;
Com a VTEX, você pode executar integrações simples com mais de 2.500 sellers,
presentes em mais de trinta países – ou seja, os clientes da plataforma;
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Propicia que o seu negócio se estenda para o mercado internacional e alcance
outros países, pois permite múltiplos idiomas e línguas, além de facilitar as condições
de pagamento locais;  
Conta com o mapeamento automático de categorias e logs, que tende a otimizar as
operações, reduzindo tempo e custo. 
Apresenta um admin de sugestões destinado para aprovar e recusar itens em
grande escala;
E traz funcionalidades avançadas de preços, promoções e gerenciamento de
pedidos.
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O que é o VTEX IO e por que
implantar o seu marketplace

através dele? 
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O que é o VTEX IO e por que implantar o
seu marketplace através dele? 

Ao selecionar a VTEX para a implantação do seu marketplace, você poderá contar com o
VTEX IO, framework de desenvolvimento da VTEX, que apresenta tecnologias
contemporâneas. A grande proposta do IO é levar a realidade dos apps para a web,
permitindo criar aplicações, temas e funcionalidades personalizadas. Além disso, ele
possibilita aos lojistas e desenvolvedores concentrarem os seus esforços na Experiência
do Usuário (UX), e não na implementação da loja em si. 

Portanto, além das vantagens da plataforma, citadas no tópico anterior, o VTEX IO
também apresenta diversos benefícios para o desenvolvimento do seu marketplace.
Dentre outros diferenciais, ele se destaca:  

Através destas e outras características do VTEX IO, será possível desenvolver um
marketplace com excelente usabilidade e navegabilidade, oferecendo uma jornada de
compra muito superior e ainda mais coerente com o perfil do seu público. 

Pela presença de novas tecnologias, como o React, biblioteca JavaScript criada pelo
Facebook, que flexibiliza a criação de interfaces para o usuário; 
Pelo VTEX Intelligent Search, que utiliza Inteligência Artificial (AI) para compreender
a intenção dos usuários e trazer resultados de busca mais relevantes. Através deste
sistema, é possível que os lojistas promovam itens de acordo com o que os
consumidores mais procuram. Além de permitir que os clientes adicionem o produto
pesquisado no carrinho, sem sair da busca;
Pela presença da tecnologia Single Page Application, em que a estrutura das
páginas é a mesma, mudando, apenas, o conteúdo. Garantindo, portanto, muito
mais fluidez e rapidez na navegação entre as páginas;
Por apresentar estrutura de serverless computing - computação sem servidor -, no
qual toda a programação é realizada na nuvem;
Por possibilitar o uso de diversos aplicativos prontos, criados pelo ecossistema da
plataforma e disponibilizados na App Store da VTEX;
Além disso, com o IO, a loja estará pronta para se tornar um PWA - Progressive
Web App -, propiciando criar aplicações web e inserir funcionalidades, que, antes, só
eram possíveis em aplicativos nativos.
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Integração com sellers
hospedados na VTEX
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Na VTEX, a integração com sellers que também utilizam a Plataforma VTEX é muito
simples e não depende de um sistema integrador, como um hub. A configuração para a
inclusão deste seller se dá na seção Marketplace no admin, na opção Seller >
Gerenciamento > Novo Seller. Em seguida, basta escolher o tipo de seller que deseja
cadastrar, preencher os campos solicitados, como nome, nome comercial, CNPJ, e-mail do
administrador, descrição, comissão sobre o produto e sobre o frete etc, e, posteriormente,
salvar as informações. 
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Integração com sellers hospedados 
na VTEX

Página para selecionar o tipo de seller que será cadastrado, no admin da VTEX
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Em termos de comissionamento, a plataforma também permite modificar a comissão de
acordo com a categoria. O que é excelente dependendo da estratégia do dono do
marketplace. Trabalhar com comissões distintas para determinadas categorias pode ser
necessário em certas negociações com os sellers.
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Página de cadastro do seller no admin da VTEX.
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Após a configuração do seller, a próxima etapa é marcar o seu nome na política
comercial, para que, assim, as vendas já possam ser realizadas. Para isso, é necessário
acessar a opção Políticas comerciais - que já deve estar configurada, com a(s) política(s)
que será(ão) utilizada(s) -, clicar em Alterar, na política comercial adequada, e no campo
Sellers, marcar o nome do seller. Por fim, para concluir a integração, é necessário executar
o mapeamento de marcas e categorias e fazer a aprovação dos SKUs do parceiro.

É interessante evidenciar que a opção Políticas comerciais, presente na VTEX, é um
recurso extremamente importante, que permite separar catálogo, preço, estoque etc,
muito utilizado em cenários de B2B, assim como em marketplaces. Além disso, para obter
uma política comercial a mais, é necessário, antes de mais nada, fazer a solicitação à
VTEX. Outro fator que precisa ser ressaltado é que a responsabilidade de definir como os
produtos serão exibidos e fazer o mapeamento de categorias, marcas e especificações
fica a cargo do próprio marketplace.

Agência M3

26



Como criar o seu marketplace com a VTEX 

 

Agência M3

27

Integração com sellers que não
estão hospedados na VTEX
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Nem todos os seus futuros parceiros estarão hospedados na Plataforma VTEX e nada te
impede de ter os mais variados sellers. Mas, neste caso, é importante que o parceiro conte
com uma solução que faça a integração das duas plataformas. Para isso, é necessário
utilizar um hub de integração para marketplaces. 

Ele será responsável por conectar o e-commerce do parceiro ao shopping virtual,
enviando, automaticamente, as informações dos produtos que estão cadastrados na loja
do seller ou no ERP, para o marketplace. Desta forma, o recebimento dos pedidos e a
atualização dos estoques são totalmente automatizados, além de ficarem conectados à
parte administrativa da loja parceira. 

Mas, afinal, o que procurar num hub? Primeiramente, é necessário que ele esteja pronto
para se integrar a um marketplace VTEX. Em seguida, é preciso avaliar a sua estabilidade,
para que haja segurança durante as transações, além da sua capacidade de evoluir junto
com o mercado, de acompanhar o crescimento de vendas do seller no marketplace e de
fornecer todo o suporte necessário ao lojista. 

Desta forma, as transações entre o marketplace e seus parceiros será muito mais segura,
evitando ruptura de estoque, possibilitando ao lojista parceiro ofertar os produtos com os
mesmos valores ou, ainda, com preços diferentes do seu e-commerce e permitindo que a
gestão do estoque, preço e logística sejam automatizadas, otimizando as operações do
seller e conferindo mais segurança ao marketplace. 
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Integração com sellers que não estão
hospedados na VTEX
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O que usar a seu favor para
fechar parcerias com sellers?
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Antes do seu marketplace, finalmente, começar a vender, é preciso atrair os sellers até o
seu negócio. Afinal, sem ofertas, sem procura e, consequentemente, sem vendas. Mesmo
que você também comercialize os seus próprios produtos no shopping virtual, o ideal é já
contar com parceiros desde o início. Mas a pergunta que não quer calar é: Como atrair e
fechar parcerias com sellers? A seguir, listaremos as principais vantagens de outras lojas
se associarem a um marketplace, para que você possa usar estes benefícios a seu favor
durante as negociações. 

No seu próprio site, deve ter uma área de cadastro para os lojistas que tiverem interesse
em anunciar os seus produtos no marketplace. A partir desta inscrição prévia, será
possível fazer a avaliação, aprovando ou não a entrada daquele lojista como seller.
Inclusive, nesta página, é interessante apresentar como se dá a parceria e mostrar as
suas principais vantagens.   
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O que usar a seu favor para fechar
parcerias com sellers?

No caso de lojas que só operam no físico, é bastante vantajoso se tornar um
parceiro, já que não há investimento com a implantação da loja e com a plataforma,
além de ser uma boa tática para iniciar a sua presença no digital;
Outra vantagem para o seller é o fato dele ter um investimento menor em ações de
marketing digital e publicidade, afinal, o próprio marketplace já executa;
E possibilita que novos consumidores conheçam a marca do parceiro e adquiram os
seus produtos, inclusive, no caso de lojistas que já contam com e-commerce.
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Case M3 + VTEX: Implantação do
marketplace Mercado Agro
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O Mercado Agro é um marketplace B2B inovador, que foi desenvolvido pela M3, a partir
da Plataforma VTEX. Ele atende ao segmento de hortifrúti e tem como proposta ser uma
ferramenta que conecta produtores de frutas, legumes e verduras aos seus clientes, como
mercados, quitandas etc, garantindo, nesta cadeia de fornecimento, eficiência, segurança,
qualidade, melhores preços e maiores volumes de venda. 

A implantação do Mercado Agro foi bastante impulsionada pelo aquecimento do mercado
digital e do fortalecimento dos marketplaces de nicho, além da nítida percepção de que os
consumidores B2B também estão em busca de formatos de compra práticos, simples e
breves, assim como ocorre nas compras virtuais B2C. Portanto, foi criado um marketplace,
no qual produtores rurais podem se cadastrar, com o objetivo de vender os seus produtos
para restaurantes, mercados e comércio físico de hortifrúti, por meio do marketplace. 

Nele, o produtor é o responsável por subir o estoque e os preços dos itens pré-
estabelecidos pelo próprio Mercado Agro. Já as entregas ficam à cargo da empresa, que
busca os produtos com o produtor e os conduz até o cliente. A princípio, ele opera em
apenas uma única região, já que estamos falando de itens perecíveis e bastante sensíveis. 

A VTEX e todos os seus recursos voltados para o setor de marketplace, sem dúvidas, foi o
que possibilitou a viabilização do projeto. A loja é aberta a todos os tipos de usuários,
entretanto, a compra e o valor dos produtos só são permitidos para quem já tem cadastro
aprovado, tática muito utilizada pelo mercado B2B e um grande diferencial da Plataforma
VTEX. Além disso, desenvolvemos um pop-up que surge na hora de realizar o cadastro,
solicitando ao usuário a sua devida identificação. Ali, é possível selecionar a opção
‘cliente’, para as empresas que desejam adquirir os itens, ou ‘produtor’, voltado para quem
deseja se afiliar ao marketplace e vender através dele.
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Case M3 + VTEX: Implantação do
marketplace Mercado Agro
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 Pop-up de identificação do usuário.

Para se tornar um seller no Mercado Agro também é necessário realizar um rápido
cadastro. O VTEX Master Data - módulo presente na plataforma - foi essencial para isso,
pois é o local que armazena os dados preenchidos pelos possíveis parceiros, assim que
eles se cadastram, para que, em seguida, o marketplace faça a aprovação ou não, de
acordo com os seus requisitos e estratégias.

 Página de cadastro do seller.
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Outro recurso da VTEX bastante importante neste projeto foi a Conta Franquia. Apesar
dela não estar diretamente relacionada ao segmento de marketplaces, neste caso
especificamente, ela foi um elemento fundamental, já que estamos falando de sellers que
operam, apenas, no meio físico e que era necessário ter segmentação por região,
sobretudo por causa do tipo de produto comercializado. 

Entenda que existem dois tipos de conta: a normal e a franquia. No caso da Conta
Franquia, apesar dela ser independente, ocorre o compartilhamento do catálogo de um
ambiente principal, que no caso, foi do próprio marketplace. Desta forma, os sellers se
comportam como uma espécie de Conta Franquia, tendo acesso ao admin na plataforma
para a gestão do estoque e para o controle das vendas realizadas. Além disso, possibilita
a exibição da buybox, na página de produto, mostrando todas as opções de compra aos
consumidores, para que eles possam avaliar e escolher de qual produtor vão adquirir os
itens, de acordo com o tempo de entrega e o valor do frete, por exemplo.

O projeto de implantação do Mercado Agro foi bastante inovador para o setor, apostando
num nicho pouco explorado no mercado digital, mas com excelente potencial de
crescimento. Sendo uma ótima oportunidade para que ele se destaque, principalmente,
através de uma experiência de compra muito simples e rápida.

 Buybox exibindo as opções de compra.
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Conte com a M3 para a
viabilização do seu projeto
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A M3 é especialista em implantação de e-commerces B2B, B2C, Marketplaces e Cross
Border na Plataforma VTEX. Com foco em User Experience (UX) e nas particularidades de
cada negócio, desenvolvemos projetos personalizados, que possibilitam uma jornada de
compra prática, simples e rápida, em conformidade com o comportamento dos
consumidores. 

Conte conosco para a viabilização do seu projeto de implantação de marketplace na
Plataforma VTEX ou, até mesmo, para tornar o seu e-commerce um shopping center
virtual. Somos VTEX Partner e estamos no Quadrante VTEX entre as agências que se
destacam no programa de parceiros. O nosso objetivo é que as lojas virtuais conquistem
excelentes resultados através do mercado digital. Juntos, podemos levar o seu e-
commerce a um próximo nível.
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Conte com a M3 para a viabilização do
seu projeto




