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•O que são E-Marketplaces

o Do e-commerce aos e-marketplaces
o A emergência dos e-marketplaces (vantagens e desvantagens)

•E-Marketplaces de referência
o Principais players
o E-marketplaces de nicho

•Principais aspetos a ter em conta no recurso a E-Marketplaces
o Tipologia de contratos com e-marketplaces
o Desafios de gestão de preço nos e-marketplaces
o Desafios de distribuição logística e gestão de stocks nos 
e-marketplaces
o Comunicação de atração para os e-marketplaces
o O desafio da fidelização pelos e-marketplaces



O que são E-Marketplaces
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Consumidor Digital
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E-commerce
Produtor

Desafio associado:

Gestão de conflitos com 
os retalhistas físicos
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E-commerce do retalhista
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e-Marketplace

Plataforma online          Vários fornecedores Conveniência Price Bundling      Entrega Conjunta
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E-marketplace
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E-Marketplaces de Referência
E-Marketplaces de Nicho
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Marca Própria da Amazon para produtos alimentares

Já registada em Portugal
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e-Marketplace

Visibilidade /SEO

Confiança /transparência

Redução de custos de comunicação

Quem não está no marketplace... Não existe
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e-Marketplace

Mas...

- Dependência
- Comissões
- Comparação de produtos e preços
- Desvalorização da marca face ao marketplace
- Avaliações negativas com mais visibilidade
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Social Commerce
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Monitorização do Negócio

Webanalytics
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Expectativa de marcação de dia/hora exata

Dispersão geográfica de distribuição
(obrigatoriedade em informar sobre 
restrições geográficas à entrega)

Pequenas encomendas

Processo de devolução 
(direito de resolução dos contratos)

Privacidade



COMODIDADE

RAPIDEZ

PREVISIBILIDADE

SEM COMPROMETER A EXPERIÊNCIA DE 
COMPRA

SALVAGUARDANDO OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
- distribuição geográfica
- Devolução
- privacidade



34

Mercados de Nicho
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Mercados de Nicho
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Trampolim para a internacionalização



Tipologias de Contrato
Gestão do Marketing Mix
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Estratégia de marketing nos e-marketplaces
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Que Produtos?
Depende dos mercados

Muito importante a variedade de produtos.

Posso ter diferentes prazos de entrega

FREE fast shipping for 

eligible purchases, 

streaming of movies, 

TV shows and music, 

exclusive shopping 

deals and selection, 

unlimited reading, and
more

https://services.amazon.co.uk/

https://services.amazon.co.uk/
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Merchant Shipping
- necessita de certificação do processo de distribuição
- Prime

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QGwBcYtuxIU

Fulfilment by Marketplace (ex. Amazon)

à consignação, paga-se o número de dias que está no armazém do 
marketplace (para produtos com elevada rotação e para serviços
express/amazon prime)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QGwBcYtuxIU
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=xb0WDf9nCJU

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=xb0WDf9nCJU
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https://services.amazon.co.uk/services/advertising/overview.html

https://services.amazon.co.uk/services/advertising/overview.html


A satisfação e a fidelização
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Beatriz Casais
beatrizluzcasais@gmail.com


