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Capítulo 1 

Os marketplaces tem impacto positivo sobre a visibilidade e a 

credibilidade junto aos clientes. Mas esses não são os únicos fatores 

que levam ao aumento nas vendas. 

Ao analisar se o marketplace é vantajoso para a loja virtual, é 

fundamental que o lojista avalie os benefícios e os desafios dessa 

solução e como é o nicho de mercado em que atua. 

Com isso, destacamos algumas das vantagens de estar inserido a 

um marketplace. 

Aumento das vendas 

30% da participação de todas as vendas que são realizadas pela 
internet no Brasil, passam pelos marketplaces. 

Atração de clientes 

400 milhões! Esse é o número de visitas registradas todos os meses 
nos principais marketplaces do mercado. 

Infraestrutura validada

Os marketplaces já têm uma estrutura de marketing, logística, 
experiência do usuário e checkout, validade e testada, o que fazem  
com que as chances de conclusão da compra seja maior.





Capítulo 2 

Como vimos anteriormente, empreendedores que buscam dar mais 

visibilidade aos produtos comercializados em suas lojas virtuais, 

encontram muitas vantagens em anunciar em um marketplace. 

Mas como escolher o espaço ideal dentre tantas opções para anunciar 

os seus produtos? 

Além da infraestrutura e do suporte, há também outras características 

que devem ser analisadas antes de escolher qual o site ideal para 

anunciar os seus produtos. Abaixo destacamos essa características. 

Confira! 

Perfil do público 

Certifique-se de que os consumidores interessados em seus produtos 

acessam o marketplace em questão antes de decidir que aquele é o 

endereço ideal para aumentar a visibilidade dos seus produtos 

O layout do site 

O layout do site também conta a favor das suas vendas. Faça uma 

pesquisa e analise como é a distribuição dos produtos e como eles são 

apresentados no site. 

A experiência de compra oferecida ao consumidor é satisfatória? Se 

houver dúvidas na resposta, então este não é o marketplace ideal para 

os seus produtos 

O investimento necessário

Compare as taxas de comissão cobradas pelos diferentes 

marketplaces antes de escolher o ideal para o seu e-commerce. Além 

das comissões, alguns podem cobrar taxas extras dependendo do 

valor do produto comercializado.





















Entrar no Walmart usando um 

integrador te ajudará não só a vender 

neste canal, mas permitirá que você 

venda seus produtos em outros 

marketplaces e cresça de forma 

planejada.











Capítulo 3 

Cuidar da 

Reputação 

Um dos principais pontos para se tornar 

um vendedor de sucesso na plataforma é 

ter qualificações positivas. 

Porém, se você está 

começando agora, precisa 

primeiro construir essa 

reputação no site. Como fazer 

isso? E simples! 

Adote medidas como: 

• 

, 

Disponibilizar produtos fáceis de vender; 

Prezar pela qualidade dos itens; 

Diminuir a sua margem de lucro (pelo menosno 

início); 

Preocupar-se em oferecer um atendimento 

de qualidade; 

Investir em pós-vendas e no relacionamento 

com os clientes. 



Conhecido como um dos 

maiores Marketplaces do 

segmento, a MadeiraMadeira 

recebe em torno de 5,5 

milhões de visitas por mês, se 

tornando assim um ótimo 

canal de vendas para lojas do 

segmento de decoração e 

E-COMMERCE
,, 



Capítulo 3 

MadeiraMadeira • Peso do produto

Informações • Dimensões do produto {altura,

do produto largura e comprimento}. 

• Material utilizado e origem.

• As imagens dos itens cadastrados no site devem,

obrigatoriamente, ter resolução mínima de 400x400 pixel 

{imagem sem zoom} e 1000x1000 pixel {imagem com zoom} 

ou 

40 kbytes, no formato J PEG} 

• Quantidade de imagem: mínimo de duas imagens por

produto, mas a recomendação é que sejam incluídas três ou 

mais. 

• As imagens dos itens devem, obrigatoriamente, ter fundo

branco, sem background ou ambientação, sem nenhum selo 

promocional, logomarca, marca d'água, embalagem e conter 

pelo menos uma imagem individual de cada acessório. 

• As imagens dos kits deverão, obrigatoriamente, possuir

fundo 

branco, sem background ou ambientação, sem nenhum selo 

promocional, logomarca, marca d'água, sem sinal de mais. A 

imagem do produto deverá corresponder aos itens ofertados 

no kit. 



Capítulo 3 

Como vender no 

Madeira Madeira 

Para começar a vender seus produtos 

no site, você irá precisar de uma conta 

de parceiro, uma vez que sua conta seja 

aprovada você deverá integrar 

sua loja virtual ao marketplace 

usando a integração da sua 

plataforma ou ERP, caso ela 

não existe você ainda pode 

fazer uma integração manual 

utilizando a API do 

Madeira Madeira. 

O processo passo-a-passo fica assim: 

Acesse a página de Marketplaces no site 

clicando aqui. Preencha os dados no 

formulário que se encontra no fim da 

página. 

Aguarde, seu cadastro será analisado e aprovação pode levar 

algumas semanas, uma vez que seu cadastro seja aprovado, 

você pode começar sua integração via plataforma, ERP ou API. 

Pronto, agora você já pode vender seus produtos no site da 

MadeiraMaidera. 

https://www.escoladeecommerce.com/artigos/como-vender-no-madeiramadeira/





