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RESUMO

O e-commerce tem crescido em termos de relevância e faturamento no Brasil, com o aumento

de faturamento de 41% em 2020, segundo a revista Isto É Dinheiro (E-COMMERCE, 2021),

principalmente se comparado ao varejo, que cresceu apenas 1,2% no mesmo período, de

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (VENDAS, 2021). A relevância

dos marketplaces no Brasil e no mundo desempenham um papel fundamental na sociedade.

Vendedores utilizam essas plataformas para maximizar suas vendas, aumentar a vantagem

competitiva e a eficiência operacional, visto que o comércio on-line promove diversas

vantagens em relação ao varejo tradicional, como redução do custo operacional, facilidade de

acesso, comodidade etc. Esta pesquisa objetiva compreender os fatores de sucesso dos

vendedores bem-sucedidos de e-commerce em relação à implementação e à manutenção das

vendas on-line, tais foram efetivados nos marketplaces do Brasil. O marketplace escolhido

como base para este estudo foi o Mercado Livre, a plataforma argentina e líder de mercado no

Brasil e na América Latina. Foram realizadas 24 entrevistas em profundidade com alguns dos

vendedores mais bem-sucedidos desta plataforma. Para mapear os atributos encontrados, a

pesquisa considera como referências à evolução do comércio eletrônico e dos marketplaces no

Brasil e no mundo, a Teoria dos Sinais e como ela é aplicada à venda on-line e o papel do

feedback, reputação e confiança dos vendedores nas plataformas. O resultado do trabalho

indica que há algumas dimensões a serem consideradas e priorizadas ao longo do tempo para

alcançar patamares de excelência na venda on-line: portfólio de produtos, tecnologia,

características pessoais, logística, branding e equipe. O estudo detalha cada uma dessas

dimensões, quais fatores de sucesso foram fundamentais para a jornada de excelência destes

vendedores e espera que o resultado possa contribuir para o crescimento de outros

vendedores.

Palavras-chaves: e-commerce; marketplaces; vendedores; varejo; fatores de sucesso.



ABSTRACT

The Brazilian e-commerce has grown in the terms of relevance and revenue, with a growth of

41% in revenue in the year of 2020 (data provided by the Brazilian magazine Isto É Dinheiro)

(E-COMMERCE, 2021), especially when in comparison with the retailers which grew only

1,2% in the same period according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics

(VENDAS, 2021). The relevance of marketplaces around the world and in the Brazilian

marketplace play a fundamental role in society. Retailers use these platforms to maximize

their sales, to increase the competitive advantage and their operational efficiency, since the

e-commerce approach promotes several advantages compared to the traditional market, for

example the reduction of the operational costs, ease of access, convenience, etc. This study

aims at comprehending the success factors of successful e-commerce salespeople regarding

the implementation and maintenance of on-line sales, as such those were carried out in

Brazilian marketplaces. The marketplace for this research is called Mercado Livre, an

Argentinian platform that is the market leader in Brazil and Latin America. Interviews were

made with 24 salespeople, who were the most successful sellers from the chosen platform. In

order to map out some of the good attributes, the research takes into consideration the

evolution of e-commerce and marketplaces in Brazil and around the world, sign theory and its

implications for online sales, also the purpose of feedback and the salesperson’s reputation e

trust rates on these platforms. The study’s result indicates that there are some aspects to be

considered and to be prioritized over time in order to reach new levels of excellency in on-line

sales: product portfolio, technology, personal features, logistics, branding and teamwork. The

research details which one of these aspects, which success factors were fundamental to the

excellency journey of these salespeople, and it hopes that these results can contribute to the

growth of other salespeople.

Keywords: e-commerce; marketplaces; salesperson; retailers; success factors.
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1 INTRODUÇÃO

Números recentes evidenciam a magnitude do crescimento do e-commerce e dos

marketplaces nos últimos anos. No Brasil, os varejistas dessas plataformas participam de 78%

no faturamento total do mercado e geraram R$126 bilhões de faturamento em 2020, uma

expansão de 68% sobre o mesmo período do ano anterior (REDAÇÃO E-COMMERCE,

2020). Durante a pandemia, os marketplaces exerceram um papel fundamental para os

vendedores (em especial aquelas pequenas empresas que ainda não vendiam pela internet).

Isso ocasionou uma enxurrada de novos vendedores nestes canais online. Tal modalidade já

ocupa 78% de participação do comércio eletrônico B2C no Brasil (REDAÇÃO

E-COMMERCE, 2020).

O líder do segmento, Mercado Livre, investiu R$4 bilhões no país em 2020, com a

estratégia de fortalecer a plataforma e seu meio de pagamento, o Mercado Pago (REUTERS,

2019). A empresa também apresentou um crescimento de 23% no mês de março de 2021

comparado a 2020, atingindo 279 milhões de visitas. Somente durante o mês da Black Friday,

em novembro de 2020, o marketplace teve 359 milhões de visitas (MANSANO, 2021).

Enquanto isso, outro marketplace, a americana Amazon, que faturou $87.4 bilhões no

último trimestre de 2019 (AMAZON, 2020), expande seus escritórios para também focar no

Brasil nos próximos anos, copiando estratégias já implementadas em seu país de origem,

como centros de distribuição próprios e lançamento de serviço de assinatura (CARVALHO,

2019).

Com o forte crescimento dessas plataformas, nos últimos anos, e com a

profissionalização cada vez mais alta dos vendedores de marketplace no Brasil e no mundo,

tornou-se evidente também a alta competição entre os vendedores. Em meio a esse contexto,

surge a importância dos marketplaces e o desenvolvimento que as empresas têm feito para

criar plataformas robustas que ajudam os vendedores a vender mais e aumentar a confiança

dos compradores.

Existem diversos estudos (ZENG, 2018; GARNER, 2018; WANG, 2019) focados em

como os marketplaces funcionam, principalmente envolvendo a plataforma chinesa Alibaba e

a americana Amazon. Haja vista que eles fazem um panorama do modelo de negócio

integrado a diversas outras ferramentas e tentam prever os próximos passos dessa evolução.

Outros estudos focam no viés funcional de como é o relacionamento entre o uso das
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funcionalidades das plataformas e do desempenho nas vendas (LI; FANG; LIM; WANG,

2019). Estes estudos estão voltados basicamente ao mercado chinês e americano,

considerando o ponto de vista do marketplace e não dos vendedores atuantes nestas

plataformas.

Diante do exposto, a pergunta de pesquisa é: quais os fatores de sucesso na

implementação e manutenção da venda on-line em marketplaces no Brasil? Para

responder a essa questão, os mais bem-sucedidos vendedores do Mercado Livre foram

entrevistados para conhecer suas histórias, estratégias e percepções com o comércio eletrônico

e com os marketplaces e como esses fatores influenciaram para alcançar o sucesso nas vendas.

O objetivo deste estudo é compreender os fatores críticos de sucesso, entre atributos,

decisões e trade-offs, tomadas pelos mais bem-sucedidos vendedores de marketplaces do

Brasil desde o início de suas operações até hoje, em relação à implementação e à manutenção

das vendas on-line e como tais fatores foram efetivados para que chegassem ao sucesso nas

vendas. O marketplace Mercado Livre, objeto deste estudo, assemelha-se aos maiores do

mundo principalmente pelo fato de ser uma empresa constituída por um ecossistema de

ferramentas que apoiam seu marketplace, como por exemplo, seu meio de pagamento

chamado Mercado Pago e pela dominância na região durante os últimos anos. Essas

características também o diferenciam de seus principais concorrentes, como a B2W -

constituída pela Americanas.com, Submarino e Shoptime, como CNova (Ponto Frio, Casas

Bahia e Extra) e Magazine Luiza. Espera-se adicionar um assunto relevante para a discussão

sobre de que maneira os vendedores podem obter o melhor desempenho de vendas nestas

plataformas, buscando a excelência operacional e otimização dos custos.

O estudo considera como central a reputação do vendedor em marketplaces, sendo

uma das chaves para incrementar o desempenho de vendas. A maioria dos marketplaces

possui um mecanismo para compor a reputação dos vendedores em suas plataformas. A do

Mercado Livre, por exemplo, é baseada em três indicadores: número de reclamações

realizadas pelos compradores sobre as vendas, cancelamentos feitos pelo vendedor em vendas

e o tempo de envio do produto (MERCADO LIVRE, 2019?). De acordo com essas métricas,

os vendedores são ranqueados e privilegiados pelo motor de busca do marketplace. Quanto

melhor a reputação, melhor o ranqueamento, melhores são as vantagens para o vendedor, e,

consequentemente, mais vendas são geradas.
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A reputação não é o único atributo, mas é o principal. Este estudo utiliza como lente

teórica a Teoria dos Sinais, estudada amplamente desde 1973 (SPENCE, 1973) em diferentes

matérias e que possui um modelo para entender como os sinalizadores (vendedores) podem

usar sinais para transmitir a qualidade dos seus produtos aos seus receptores (compradores)

para reduzir a sua incerteza em um ambiente caracterizado por alta assimetria de informações.

Alguns estudos também focaram nesta teoria e acompanharam a evolução do comércio

eletrônico, relacionando aos atributos mapeados com as vendas.

A definição de marketplace a ser utilizada neste texto (figura 1) é a de plataformas de

transação on-line hospedadas por um terceiro para facilitar a comunicação entre vendedores e

compradores (LI; FANG; WANG; LIM; LIANG, 2015).

Figura 1 - Modelo dos marketplaces

Fonte: Adaptado de MIKKO; LASSEL; STEPHEN, 2019.

Os resultados obtidos neste trabalho podem ser úteis a três grupos: vendedores on-line

em marketplaces que precisam potencializar suas vendas e que ainda não consideram que

chegaram a um nível de excelência adequado; vendedores que pretendem iniciar suas vendas

em marketplaces - neste caso, estas empresas iniciam as vendas on-line já com foco nos

atributos de sucesso mapeados pelo projeto; marketplaces e empresas/consultores de

e-commerce, que pretendem capacitar seus vendedores a fim de ganhar ainda mais excelência

operacional e mais faturamento.
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O trabalho está estruturado em seis capítulos. Essa introdução apresenta o tema,

justificativas e os objetivos; o capítulo dois expõe o referencial teórico e os conceitos relativos

ao tema pesquisado: a evolução e os modelos dos marketplaces, a Teoria dos Sinais e o papel

da reputação e do feedback; o capítulo três apresenta a metodologia e as etapas da pesquisa; o

capítulo quatro apresenta os resultados da pesquisa e o capítulo cinco as conclusões do

trabalho, as limitações do estudo, bem como as possíveis sugestões para pesquisas futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETPLACES: EVOLUÇÃO E MODELOS

O conceito de marketplace já é citado há quase 30 anos (BAKOS, 1991) com o foco na

redução de custos, sugerindo que isso contribui para maior eficiência e competitividade das

empresas. Mesmo sem o advento da internet naquela época, sistemas integrados (por

exemplo, de linhas áreas) já começavam a conectar compradores e vendedores.

Posteriormente, com a chegada da internet, o uso da palavra marketplace muda para os sites

de compras no modelo leilões (BAKOS, 1998), no qual os próprios compradores

determinavam os preços dos produtos e o vendedor com o melhor lance comprava o produto,

ainda em uma fase de maturidade do comércio eletrônico. Seguindo esta evolução, alguns

autores mostram preocupação em como avaliar os vendedores nesse modelo, em que o

marketplace americano EBay se torna referência e mecanismos de avaliações dos

compradores sobre vendedores ganham importância a fim de filtrar os melhores vendedores

nas plataformas (BA; PAVLOU, 2002). Como nesse modelo apenas parte da transação era

armazenada pela plataforma, os mecanismos de avaliação não eram tão evoluídos.

Findada a era dos leilões eletrônicos surgem novos conceitos de venda e com eles o de

marketplace, o qual consiste em um intermediário, que provê a infraestrutura oferecida, e a

comunidade de vendedores que conduz negócios nessa infraestrutura. Tipicamente, os

consumidores da plataforma querem comprar de vendedores desconhecidos que compõem o
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marketplace, mesmo com um risco aparente, desde que confiem nos mecanismos fornecidos

por esse intermediário (HONG; CHO, 2011).

O contexto atual dos marketplaces é composto pelos compradores, vendedores, que

podem ter ou não uma loja on-line própria, conhecido também como e-commerce, e o próprio

marketplace, que é a plataforma on-line disponibilizada pelo terceiro. A figura 1 apresenta a

interação entre as três partes que compõem um marketplace. Os vendedores pagam uma taxa

para os marketplaces para terem seus produtos anunciados e vendidos na plataforma. O

marketplace, então, recebe o pagamento dos compradores no momento da compra e repassa o

valor ao vendedor, já subtraindo a comissão. É dessa maneira que os compradores acessam o

marketplace para realizarem as compras e receberem os produtos adquiridos.

A vantagem competitiva do modelo de marketplace atual trouxe conveniência, preço,

velocidade e vasta seleção de catálogo de produtos para os compradores. Por meio de uma

interface de usuário sofisticada, os clientes podem acessar até milhares de vendedores de

qualquer categoria de produto. Além disso, dados da oferta e da demanda são utilizados para

personalizar a experiência do cliente e, por exemplo, oferecer recomendações com base no

histórico de compras dos clientes finais (LI; CH’NG; CHONG; BAO, 2016). Outrossim, a

introdução de inovações tecnológicas aumenta ainda mais a eficiência do cliente tornando o

processo de compra mais rápido e conveniente (MIKKO; LASSEL; STEPHEN, 2019).

Um dos maiores impactos dos marketplaces é que eles reduzem o custo que os

compradores têm de pagar para obter informações sobre preços e produtos oferecidos no

mercado, sendo que a redução nos custos pode determinar implicações nesses sistemas para

gerar eficiência e competitividade entre as empresas (BAKOS, 1991). A redução do custo

pode resultar, por exemplo, em ganhos na eficiência, pela praticidade da compra. A facilidade

em que ocorre o "match" entre compradores e vendedores permite esse comportamento e está

baseada na determinação de ofertas de produtos, busca e descobrimento de preços (BAKOS,

1998). O marketplace, então, torna-se uma vitrine atrativa para compradores e vendedores e

essa interação pode ser estudada na literatura pela Teoria dos Sinais.

2.1.1 Sobre o Mercado Livre e seus concorrentes

O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que nasceu em 1999, na Argentina, e

atualmente opera em 18 países. O marketplace – MercadoLivre.com – é o maior da América
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Latina, reúne milhões de vendedores e compradores e possui mais de 60 milhões de produtos,

automóveis e serviços cadastrados. Seu site registra seis mil buscas e nove vendas por

segundo, sendo que 90% dos produtos vendidos são novos. Esses números impactam

diretamente a economia brasileira, na qual mais de 111 mil pessoas vivem de renda única ou

principal, proveniente do Mercado Livre. No país, há 15.480 vendedores com faturamento

que permite sustentar 98.648 postos de trabalho. Esses números representam uma fatia de

0,12% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (MERCADO LIVRE, 2018?).

A empresa provê um ecossistema de serviços para o comércio, tendo como o principal

deles o marketplace; e Mercado Pago, Mercado Envios, Mercado Shops e Mercado Livre

Publicidade. Oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender,

anunciar, enviar e pagar (MERCADO LIVRE, 2018?). É um modelo parecido com o gigante

chinês Alibaba Group, que reúne muitas funções associadas ao varejo e as coordena on-line

em uma ampla rede de vendedores, comerciantes, prestadores de serviços, empresas de

logística e fabricantes orientada por dados, criando um ecossistema que é mais rápido, mais

inteligente e mais eficiente que os modelos tradicionais, visto que as soluções se conversam

(ZENG, 2018). A empresa possui alguns fortes concorrentes no Brasil. Entre eles, se

destacam a Magazine Luiza, B2W, CNova e Amazon, todos com market share acima da casa

dos 10%. Nos parágrafos abaixo segue uma breve introdução sobre cada um dos

marketplaces concorrentes.

O Magazine Luiza é uma plataforma digital de varejo brasileira fundada em 1957, na

cidade de Franca, pelo casal Pelegrino José Donato e sua esposa Luiza Trajano Donato.

Possui mais de 1110 lojas físicas, está presente em 23 estados e 819 municípios do país e seu

modelo de negócio, hoje, caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos. No

ano de 2017, a companhia teve seu melhor resultado até então, com um lucro líquido de

R$389 milhões, um aumento de 300% comparado ao ano anterior. Nesse ano, suas vendas

totalizaram R$14,4 bilhões (MAGAZINE LUIZA, 2021?).

A B2W Companhia Digital foi fundada em 2006 com a fusão das empresas de

comércio eletrônico Lojas Americanas, Submarino e Shoptime, com a primeira possuindo

60% do capital total. Iniciou suas operações com um capital de R$6.5 bilhões neste ano,

fazendo da B2W a terceira maior empresa do setor no mundo e a maior da América Latina no

varejo. O grupo inclui atualmente as empresas Americanas.com, Shoptime, Submarino,
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Submarino Finance e Sou Barato, atuando em aproximadamente 40 categorias de produtos

(CANALTECH, 2021b).

Outro forte concorrente no Brasil é a americana Amazon, criada por Jeff Bezos em

1994, quando a internet ainda não havia se popularizado. Prevendo os avanços que poderiam

acontecer na rede, o executivo resolveu criar um modelo de negócio: vendas e distribuição

on-line de livros. Atualmente, a Amazon comercializa diversos produtos, incluindo

brinquedos, eletrônicos, vestuários e acessórios. Além disso, a gigante do varejo on-line

oferece serviços, como a Amazon Web Services (serviços de armazenamento em nuvem),

Amazon Prime (streaming) e Alexa (assistente virtual). De acordo com a companhia, seu

principal valor é conhecer as necessidades de seus consumidores. A Amazon também prega

pela velocidade e inovação, fatores que contribuíram para a formação de uma cultura

organizacional focada no cliente. Atualmente, a Amazon está entre as empresas mais valiosas

do mundo e chegou ao Brasil em 2012, quando vendia apenas livros eletrônicos, mas foi

somente em 2017 que deixou de comercializar exclusivamente livros e ampliou os negócios

para o modelo de marketplace. Hoje é possível encontrar na Amazon Brasil produtos de

inúmeras categorias (CANALTECH, 2021a).

A Via Varejo possui uma história bastante recente. A empresa nasceu em 2010. As

Casas Bahia, que pertenciam à Família Klein, associaram-se ao Ponto Frio e ao Extra,

empresas que pertenciam ao Grupo Pão de Açúcar. Estava formada então uma empresa com

mais de 40 mil funcionários. Hoje, a Via Varejo possui mais de 1.000 lojas espalhadas por

quase todos os estados brasileiros. Entretanto, a empresa também tem operações muito sólidas

e estruturadas de marketplace digital. São mais de 3 milhões de transações por ano pela

internet. Inclusive, uma das grandes vantagens da Via Varejo é a sua rede de logística física

presente em todo o Brasil. Essa estrutura permite que tanto as vendas físicas, as vendas

próprias feitas pela internet e as vendas do marketplace aconteçam de uma forma mais segura,

rápida e com menores custos para a companhia. A empresa abriu IPO de suas ações na B3

Bovespa no ano de 2013. Desde então tem obtido um faturamento médio anual superior a

R$30 bilhões, com lucros que giram em torno dos R$10 bilhões ao ano (DIAS, 2021).

2.2 TEORIA DOS SINAIS E ESTUDOS ANTERIORES SOBRE SEU IMPACTO NAS

VENDAS
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A Teoria dos Sinais surgiu de estudos econômicos, sob a condição que duas partes de

uma troca (por exemplo, vendedores e compradores, investidores e empresas, empregado e

empregador) encaram informação assimétrica em suas interações (SPENCE, 1973). Essa

teoria foi estudada extensivamente em Gerenciamento, Marketing e Finanças. Provê um

modelo para entender como os sinalizadores (por exemplo, os vendedores) podem usar sinais

para transmitir informações de qualidade de produtos e serviços aos seus receptores (por

exemplo, compradores) para reduzir a sua incerteza percebida e facilitar a troca em um

ambiente caracterizado por alta assimetria de informações. No tradicional ambiente off-line, o

sinal pode ser a marca, reputação, preço, garantia ou ambiente da loja (LI; FANG; WANG;

LIM; LIANG, 2015).

No âmbito do comércio eletrônico a teoria já começa a ser estudada na época dos

leilões on-line, onde essas empresas desenvolveram mecanismos sobre sua credibilidade e

qualidade de produto para evitar problemas. Por exemplo, as características dos leilões foram

examinadas a partir do ponto de vista da qualidade e da credibilidade e como afetaram a

participação do consumidor nos "lances" de leilões a partir da Teoria dos Sinais. Os

vendedores com produtos de maior qualidade usavam as funcionalidades do marketplace

americano EBay para emitir os sinais de sua credibilidade e da qualidade de seus produtos

para se distinguirem de vendedores que não tinham uma qualidade tão boa. Como resultado,

os compradores se beneficiavam reduzindo incerteza sobre a credibilidade de diferentes

vendedores e a qualidade dos seus anúncios, o que diretamente impactava o comportamento

decisório dos lances dos compradores (LI; SRINIVASAN; SUN, 2009).

Um sinal é definido como uma sugestão que o vendedor pode usar para transmitir

informações com credibilidade sobre a qualidade não observável do produto ao comprador.

Os sinais cumprem uma função importante na redução da lacuna de informação no mercado

eletrônico, no qual as lacunas espaciais e temporais aumentam a assimetria de informação

entre os compradores e vendedores (WELLS; VALACICH; HESS, 2011). Os maiores

marketplaces geralmente usam três categorias de sinais: garantias, reputações e qualidade do

site (LI; FANG; WANG; LIM; LIANG, 2015).

Diferente do ambiente off-line, um marketplace ajuda seus vendedores a configurar

alguns sinais. Por exemplo, um marketplace provê garantia aos compradores respondendo

pelos terceiros (vendedores). Se algo ocorrer de errado em uma venda, o marketplace garante

que o comprador vai receber seu dinheiro de volta. No caso do feedback, é o marketplace
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responsável por calcular as reputações dos vendedores e compartilhar com os compradores.

No caso do Mercado Livre, essa reputação é usada como algoritmo para privilegiar os

melhores vendedores. Outro ponto é o fato do marketplace prover também a infraestrutura de

website para o vendedor anunciar os seus produtos. Ou seja, os três sinais mais importantes

(LI; FANG; WANG; LIM; LIANG, 2015) são oferecidos pela infraestrutura dos marketplaces,

inclusive no Mercado Livre, que foi o marketplace escolhido neste estudo.

Considerando a assimetria de informações no ambiente dos marketplaces (porque os

compradores não podem avaliar fisicamente a qualidade dos produtos e avaliar facilmente a

confiabilidade dos vendedores) a Teoria dos Sinais é importante, porque a qualidade do

produto e do vendedor é comunicada mediante os sinais da plataforma. Ao examinar os sinais,

um dos pontos que podem ser considerados é que vendedores de baixa qualidade

provavelmente evitam usar sinais caros e fáceis de verificar e usam menos sinais. Em

contraste, vendedores de alta qualidade geralmente usam sinais de alta qualidade, mais caros e

difíceis de verificar e exibem mais sinais, diminuindo, assim, o ruído da assimetria de

informações (MAVLANOVA; BENBUNAN-FICH; KOUFARIS, 2012).

Ao analisar a importância e variedade dos marketplaces no Brasil (RONDINELLI,

2019) e no mundo, a Teoria dos Sinais é implementada por essas plataformas por meio de

mecanismos de feedback e reputação, com vistas a aumentar a confiança dos compradores.

2.3 O PAPEL DO FEEDBACK, REPUTAÇÃO E CONFIANÇA NA COMPRA VIA

MARKETPLACES

A reputação tem papel fundamental na construção da confiança das marcas pelos

compradores, mas, obviamente, está relacionada a custo (CONNELLY, 2011). Geralmente é

definida como uma percepção do passado de um vendedor de ações e perspectivas futuras e é

um dos sinais mais estudados de qualidade do produto. A reputação é normalmente medida

com base nas classificações de feedback de compradores anteriores, sendo que essas

classificações fornecem sinais que reduzem a assimetria de informação e aumentam a

confiança dos compradores nos vendedores (LI; FANG; WANG; LIM; LIANG, 2015).
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Pesquisas empíricas realizadas no ambiente off-line tradicional confirmam a relação

positiva entre a reputação e o desempenho da empresa (CONNELLY, 2011). A reputação

desempenha um papel ainda mais importante na previsão do desempenho de vendas dos

vendedores do mercado eletrônico, porque as lacunas no tempo e no espaço tornam o

ambiente do mercado eletrônico mais incerto do que o ambiente off-line tradicional

(PAVLOU; DIMOKA, 2006). Nos últimos anos foram estabelecidos mecanismos para ajudar

os mercados eletrônicos a terem sucesso e impedir o surgimento de um mercado de baixa

qualidade de produtos. Por exemplo, os provedores de plataformas de transação oferecem

vários índices de reputação para diferenciar os vendedores e melhorar o desempenho das

vendas (PAVLOU; DIMOKA, 2006).

A eficácia dos mecanismos de feedback é importante em um mercado on-line, pois é

capaz de fornecer informações precisas e confiáveis sobre os vendedores. Esses mecanismos

de reputação são orientados ao comprador e acumulam e disseminam informações e o boca a

boca eletrônico (por exemplo, avaliações, opiniões, classificações e recomendações) sobre o

comportamento e o desempenho das negociações anteriores dos vendedores. Elas permitem

que os compradores avaliem toda a comunidade dos vendedores em um mercado, fornecendo

a visão geral do mercado e do histórico de seus vendedores. Assim, mecanismos eficazes de

feedback devem, portanto, atuar como um sistema informal de certificação orientado do

comprador para os vendedores (LU; ZHANG, 2020).

A reputação do próprio marketplace influencia os compradores. A confiança do

consumidor em um intermediário exerce forte influência sobre a lealdade e as intenções de

compra, embora a confiança do consumidor na comunidade de vendedores também possa ter

um papel importante. A confiança é transferida de um intermediário para a comunidade de

vendedores, o que implica que a confiabilidade do intermediário desempenha um papel crítico

na determinação da extensão em que os consumidores confiam e aceitam os vendedores no

mercado eletrônico (HONG; CHO, 2011).

No caso do Mercado Livre, o mecanismo da reputação está baseado em três pilares: 1)

vendas com reclamações do comprador; 2) vendas canceladas pelo vendedor e 3) tempo que o

vendedor tem para postar os produtos (MERCADO LIVRE, 2019?). Quanto maior o nível de

excelência alcançado pelo vendedor, melhor será a exposição de seus produtos na plataforma,

e, provavelmente, mais alto será o seu desempenho e o seu faturamento. Cada vendedor

possui uma cor e uma medalha, que identificam o nível de sua qualidade e o histórico dentro
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do marketplace. Esse nível é exibido exaustivamente nas páginas de busca expostas ao

comprador, conforme exemplo na figura 2, para que este tenha consciência da reputação do

vendedor ao efetuar a compra. Fazendo um paralelo com a teoria do mecanismo de feedback,

este último está embutido no indicador de reclamações. É dessa maneira que o comprador

consegue realizar o feedback de um comprador (nesse caso, sempre será de maneira negativa).

Figura 2 - Nível de qualidade do vendedor no Mercado Livre

Fonte: Plataforma do Mercado Livre.

3 METODOLOGIA

3.1 A ABORDAGEM

A abordagem de pesquisa escolhida foi a qualitativa, pois esse tipo de pesquisa é um

meio para entender e explorar o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um

problema social ou humano (CRESWELL, 2010). Também, segundo Creswell (2010), o
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processo de pesquisa abrange procedimentos e questões que emergem, os dados tipicamente

coletados no ambiente do participante, a análise de dados indutivamente construída a partir

das particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador sobre o

significado dos dados coletados. Portanto, esse tipo de abordagem é o mais adequado já que a

pergunta da pesquisa envolve a percepção do vendedor em relação ao que ele imagina ser

mais importante para o sucesso de vendas na implementação do processo do comércio

eletrônico nos marketplaces.

A pesquisa qualitativa não se baseia em técnicas estatísticas para análise, mas verifica

os dados pelo contato direto do pesquisador com objeto de estudo (GRAEBNER; MARTIN;

ROUNDY, 2012). Creswell (2010) reforça que esse modelo envolve profundidade na análise

e interpretação de dados, mas traz simplificação no formato de explanação, pois lida com

textos fluidos e a linguagem coloquial do dia a dia dos entrevistados. Yin (2001) fornece

exemplos como evidências de estudos, ações e práticas como, por exemplo, captação de som e

imagem, documentos, registros em periódicos, arquivos em geral e entrevistas.

Foram elaborados roteiros semiestruturados para aplicação de entrevistas em

profundidade (ver APÊNDICE A) aos vendedores de marketplaces. Entrevistas

semiestruturadas permitem uma livre comunicação entre entrevistado e entrevistador,

facilitando o processo de pesquisa e enriquecendo o entendimento do objeto de estudo

(CRESWELL, 2010). O roteiro de entrevista criado como guia (ver APÊNDICE A) também

tem o objetivo de encontrar decisões a princípio “escondidas”, mas que podem ter caráter

decisório para a estratégia e o sucesso da venda on-line; também podem aparecer aspectos

diferentes dependendo da empresa entrevistada, de acordo com a categoria e o marketplace

com que ela trabalha e com isso se vê necessária análise de dados de forma indutiva e a

interpretação realizada pelo pesquisador.

3.2 AS ENTREVISTAS E O PERFIL DOS ENTREVISTADOS

O critério de escolha priorizou os maiores vendedores de marketplaces, levando em

consideração os que obtinham bom desempenho no Mercado Livre e, consequentemente, de

outros marketplaces no Brasil, pois a maioria dos vendedores utiliza múltiplos canais de

venda. Uma das variáveis utilizadas foi a de números de pedidos, dado esse que é público na
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plataforma do Mercado Livre, conforme figura 3. Outro critério foi desprezar grandes

vendedores do varejo tradicional (loja física) e da indústria. Isso porque uma das

contribuições esperadas deste trabalho é que os fatores de sucesso mapeados possam servir

para pessoas físicas e pequenos empreendedores, sendo que esses não têm uma grande marca

para poderem utilizar como vantagem competitiva. Por fim, houve um filtro para selecionar

histórias empreendedoras, de indivíduos que iniciaram suas operações com recursos próprios

ou que possuíam pequenas lojas físicas. Grandes marcas e grandes redes de varejo que

também são vendedores de marketplaces não foram incluídos, pois o objetivo do estudo é que

os fatores de sucesso possam ser utilizados por pequenos empreendedores que almejam seguir

o mesmo caminho das histórias bem-sucedidas.

Figura 3 - Informações sobre o vendedor no Mercado Livre

Fonte: Site do Mercado Livre Brasil.

Os convites foram enviados por e-mail e WhatsApp para os entrevistados e, na

sequência, foram agendadas as entrevistas via aplicativo Google Meet. Cada entrevista teve

duração de aproximadamente 47 minutos, entre apresentação do entrevistador e a anotação

das respostas para posterior tabulação e transcrição. Ao todo, foram conduzidas 24 entrevistas

com os responsáveis pelo e-commerce de cada uma das empresas. Para preservação do sigilo

dos nomes, cada um dos entrevistados foi nomeado com uma letra do alfabeto (Entrevistado

A, Entrevistado B, Entrevistado C e assim sucessivamente).
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O quadro 1 lista todos os entrevistados, a duração de cada entrevista, a categoria

principal de cada vendedor e a posição atual do entrevistado na empresa em que atua. Todos

são do sexo masculino e atuam com marketplaces, em média, há 7 anos. Conforme Creswell

(2010), a análise dos dados de uma pesquisa qualitativa é conduzida considerando a

simultaneidade entre coleta dos dados, tabulação, interpretação e redação do relatório final e,

durante esse processo, o pesquisador anota observações pertinentes à pesquisa.

A organização das informações coletadas nas entrevistas seguiu a proposta de Bardin

(2011) de pré-análise, exploração das informações colhidas, tabulação e tratamento dos

resultados, inferência e interpretação das respostas. Em adição, ao longo da apresentação dos

resultados, foram transcritos trechos relevantes das entrevistas como reforço para ideias dos

entrevistados sobre o tema ou pergunta de pesquisa, também conforme sugere Creswell

(2010).

Quadro 1 - Lista de vendedores entrevistados

Entrevistado Duração (min) Categoria Principal Posição

A 36 Ferramentas CEO

B 38 Ferramentas Gerente de E-commerce

C 30 Peças de Automóveis CEO

D 49 Eletrônicos CEO

E 49 Peças de Automóveis Gerente de E-commerce

F 38 Fitness CEO

G 53 Eletrodomésticos CEO

H 37 Peças de Automóveis CEO

I 59 Esportes CEO

J 47 Máquinas CEO

K 53 Utilidades CEO

L 49 Peças de Automóveis CEO

M 34 Vestuário CEO
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N 56 Peças de Automóveis CEO

O 35 Vestuário CEO

P 44 Eletrodomésticos Diretor de TI

Q 62 Peças de Automóveis CEO

R 56 Eletrônicos CEO

S 52 Entretenimento CEO

T 58 Esportes CEO

U 45 Eletrodomésticos CEO

V 51 Eletrônicos CEO

X 33 Casa e Decoração CEO

Z 67 Casa e Decoração CEO

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Também foi evidenciado que 17 entrevistados são lojas oficiais da plataforma,

conforme quadro 2. Ser uma loja oficial significa ganhar destaque entre os vendedores e

ampliar sua visibilidade e isso ocorre quando uma loja atinge uma reputação alta por meio das

vendas realizadas (também dos ratings deixados pelos compradores e de outros critérios

internos do Mercado Livre). Essa classificação permite que os melhores vendedores possam

passar maior credibilidade aos compradores.

Foi constatado que três vendedores possuem a reputação "gold" (segunda melhor

reputação da plataforma) e o restante possui a reputação "platinum" (melhor reputação da

plataforma), conforme quadro 3. A reputação é o termômetro de qualidade do vendedor na

plataforma e é calculada com base na experiência que o vendedor oferece aos seus

compradores (MERCADO LIVRE, 2018?). Tanto a classificação de loja oficial como a de

reputação refletem a qualidade e o patamar de excelência dos vendedores entrevistados no

projeto.

Quadro 2 - Total de vendedores entrevistados que são lojas oficiais no Mercado Livre
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Loja Oficial Quantidade

Não 7

Sim 17

Total 24
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quadro 3 - Reputação dos vendedores entrevistados no Mercado Livre

Reputação Quantidade

Gold 3

Platinum 21

Total 24
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

De acordo com Creswell (2010), a análise de dados faz parte de um processo

permanente envolvendo reflexão contínua sobre os dados, criando questões analíticas e

escrevendo anotações durante todo o estudo de pesquisa. A análise de dados qualitativos é

realizada em paralelo com a coleta dos dados, a execução de interpretações e a redação de

relatórios. A análise dos dados se deu pela análise das informações coletadas mediante as

entrevistas. Após a realização das entrevistas e transcrição, foram analisados os diferentes

entrevistados buscando pontos de convergência e divergência entre as empresas. Os passos

para análise foram realizados conforme sugerido por Creswell (2010):

1) organizar e preparar os dados para análise: transcrição de entrevistas, fazer anotações;

2) ler todos os dados para ter uma percepção geral das informações e fazer reflexões

sobre seu significado global (qual a relação entre elas);

3) iniciar uma análise detalhada de forma codificada (organizando o material em blocos e

segmentos de texto);

4) descrição inicial a partir do material codificado;

5) descrição e temas apresentados na narrativa qualitativa;

6) interpretação dos dados.
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Após a consideração desses itens, os resultados da análise de dados são apresentados na

seção a seguir, sendo comparadas as informações obtidas junto com a teoria apresentada

anteriormente.
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4 RESULTADOS

Neste capítulo será apresentada a análise dos resultados, com os dados elaborados e

considerações levantadas, dividida em três partes: necessidade de vender em marketplaces,

fatores de sucesso e quadro resumo.

4.1 NECESSIDADE DE INICIAR AS VENDAS NOS MARKETPLACES

Todos os entrevistados iniciaram suas vendas nos marketplaces visando, de alguma

maneira, a ampliação do faturamento ou da fonte de renda. Dez dos entrevistados já possuíam

uma pequena loja física e viram na oportunidade de entrar para o mercado on-line a chance de

maximizar o seu faturamento e o seu lucro. Alguns deles estavam com o seu negócio em

risco, como afirma o entrevistado J:

"A gente recebeu uma ordem de desapropriação, então foi desapropriado pela Prefeitura, a

gente teve 15 dias para sair, (...) e aí conseguimos aumentar para 45 dias e começamos a

movimentar carga um pouco para loja que a gente já tinha na mesma rua, só que a loja era

bem menor, e mandar mercadoria para outro lugar. Nesse meio tempo, passou uma semana, a

Prefeitura foi e interditou também a rua inteira, porque ela ia fazer um negócio de ônibus, ou

seja, o meu faturamento que era na loja principal 70% e a outra loja era 30%, eu acabei

perdendo praticamente 100% (...) e a gente, nesse momento a gente estava iniciando com

e-commerce então assim, a salvação nossa foi o e-commerce naquele momento" (Vendedor

J).

Alguns entrevistados também possuíam vontade de empreender e viram nos

marketplaces uma oportunidade de ter seu próprio negócio. Iniciaram as vendas de maneira

muito simples, sem praticamente nenhum investimento, porém relatam a busca por

aprendizado e demonstrando proatividade em iniciar algo novo. Como entenderam que o

mecanismo de entrada nos marketplaces era relativamente fácil, foram crescendo com o

passar dos anos a partir da ideia inicial, como conta o vendedor R que, inicialmente um

adolescente, queria ajudar os pais:
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"Minha história começou há 7 anos, com 14 anos, com o sonho e o objetivo de ajudar os

meus pais. Então, eu não venho de família rica, pelo contrário, é de família humilde, então

não teve capital, não teve nada (...) basicamente um garoto de 14 anos querendo ajudar os

pais, pegou o cartão de crédito do pai que R$ 3 mil de limite tacou em comprar acessório na

China para tentar a sorte vendendo no Mercado Livre e tentar contribuir dentro de casa com

uma renda extra" (Vendedor R).

Existem relatos de profissionais do mundo corporativo que estavam insatisfeitos com

o trabalho, assim como ex-atletas que, de alguma maneira, tinham aptidão para determinados

produtos esportivos. O vendedor U, do ramo imobiliário, por exemplo, relata que teve que se

reinventar diversas vezes e foi nos marketplaces que encontrou sua fonte de renda definitiva e

pôde construir uma empresa sólida:

"Quando a bolha imobiliária chegou e destruiu o nosso mercado. Eu era empresário na área

de finanças, tinha 14 lojas no interior de São Paulo, e... de repente, do nada, eu tinha toda a

minha carteira e toda a minha estrutura por água abaixo (...) então eu busquei algo que

ainda estava iniciando no mercado brasileiro; o e-commerce" (Vendedor U).

Grande parte dos entrevistados menciona o foco em maximizar seu Gross

Merchandise Volume (GMV), que é a principal métrica de valuation e desempenho do

e-commerce. Ele permite medir o quanto de transações (em termos monetários) ocorreu em

um período em suas plataformas (CAMARGO, 2018). Verificou-se que os entrevistados

saíram praticamente do zero de geração de GMV e hoje possuem faturamento na casa dos

milhões de reais mensais, apenas utilizando marketplaces. As estruturas das empresas também

saltaram de uma única pessoa (o próprio dono, empreendedor) para a casa das centenas de

funcionários, conforme comenta o vendedor S:

“Trabalhava com o meu pai aqui na copiadora dele, não precisava sair dali. Pensei que a

maneira mais simples e mais fácil de começar o meu negócio próprio é eu tentar vender pela

internet”, então meio que foi uma decisão rápida de (...) vou vender on-line mesmo não

sabendo nada (...). Então, o que é que eu fiz? Eu achei uma plataforma (...) E comecei a fazer
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isso, e foi indo, as coisas foram acontecendo aos poucos (...) recentemente fizemos uma fusão

e aí ganhamos muito corpo, tem quase 300 pessoas no time hoje” (Vendedor S).

Percebe-se que para driblar a crise, o desemprego e, mais recentemente, a pandemia,

os marketplaces foram utilizados como alternativa. A partir daí inicia o objetivo de abrir suas

operações nos marketplaces e incrementar o GMV. Esse movimento vai ao encontro do que

dizem os números recentes de crescimento do e-commerce citados neste projeto.

4.2 FATORES DE SUCESSO

Os fatores de sucesso foram identificados e classificados em seis diferentes

dimensões, a serem descritas em cada um dos próximos tópicos:

1) portfólio de produtos;

2) tecnologia;

3) características pessoais;

4) logística;

5) branding;

6) equipe.

4.2.1 Portfólio de produtos

Um dos pontos mais críticos para a criação e manutenção da venda on-line nos

marketplaces é criar e manter o portfólio de produtos competitivo. Os relatos indicam que,

independentemente da maturidade do vendedor, é fundamental para o sucesso que as escolhas

tenham o cliente como o centro da estratégia. O comércio eletrônico apresenta enormes

oportunidades para empresas, consumidores e empregadores e as decisões de compra dos

consumidores são muito complexas, estando diretamente associadas a obter, consumir e

descartar produtos e serviços, influenciadas por suas atitudes, intenção comportamental e

percepção da segurança ambiental local, sendo que o consumidor está no centro desses

processos (customer centric). Clientes se apoiam em seus valores sociais percebidos como

segurança, preocupação, confiança pessoal e atitude (DURKASREE; RAMESH, 2011) ao

seguirem na jornada de compra.
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O vendedor J, por exemplo, menciona a transformação do usuário e como ela impacta

nos marketplaces:

"Ou consumidor hoje, ele é um consumidor mais... com mais conhecimento, com uma

pesquisa de mercado instantânea. Ele entra na internet, ele vê na hora e diz: não, cara, mas

tá mais barato. Entende? Então antes não era assim, antes tu não tinha todo esse

conhecimento. Então, isso vai apertando o cinto e chega uma hora que não tem mais espaço

para esse intermediador. Então, eu vi muita gente que era enorme no e-commerce, enorme

vendendo R$2 milhões, R$3 milhões, despencou de uma hora para outra. Ou foi porque o

Correio aumentou os preços, que teve muita gente que caiu naquela época por vender

produtos que não tinham valor, e eram produtos de baixo, aí fretes de R$ 15 foram para R$

60, aí perderam totalmente questão de venda, ou não tinham margem, foram apertando o

cinto, apertando o cinto, com estruturas muito grandes, estruturas muitos grandes no

e-commerce, 100 pessoas é uma loucura, é uma loucura. É uma loucura" (Vendedor K).

O vendedor B reitera que o fator fundamental para crescer é ter o conhecimento do

comprador para estar entre os líderes do e-commerce:

"O principal é fazer um produto bem feito, pensar como consumidor. Hoje eu, que eu vou

comprar um produto, então eu vou dar um exemplo, acho que em 2018, alguma coisa assim,

existiam mais de 100 mil vendedores de ferramentas no Mercado Livre, uma vez perguntaram

para nós e eu dou em treinamento: o que faz a gente estar entre os três primeiros ali? Cara, é

entender seu consumidor, tratar sempre ele com carinho, mas principalmente, pegar seu

produto, deixar ele vender, atender aquilo que ele quer" (Vendedor B).

O vendedor A instruiu os funcionários de sua empresa a ter a visão holística do cliente

como centro da operação, com foco principal na área do serviço ao cliente e na definição do

catálogo de produtos nos marketplaces:

"A gente está muito ligado no que faz o algoritmo subir, mas a gente está muito ligado no que

faz o cliente comprar. Eu falo para a minha equipe: Fique olhando como consumidor. Olhem

para o anúncio como consumidor. Como hoje a equipe hoje é muito grande, às vezes a gente
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não consegue aplicar 100% disso, mas a gente está... Assim, inclusive essa mudança que eu

falei na segunda-feira, é exatamente para voltar de novo, acender de novo o propósito de:

Olha como o consumidor o anúncio, criem um anúncio que o cliente deseja comprar, sabe?

Então, o que é que a gente fez ao longo do tempo para ganhar essa relevância, ganhar

posicionamento, ganhar vendas e...? Cara, a gente começou a tentar entender tudo que os

nossos concorrentes falharam para tentar melhorar os nossos anúncios, melhorar o nosso

desempenho, por exemplo" (Vendedor A).

É consenso entre os entrevistados que as estratégias de escolha e manutenção do

portfólio de produtos são essenciais para alcançar o sucesso nas vendas nos marketplaces.

Muitos dos relatos indicam que é necessário conhecimento sobre o mix de produtos e

implementação de estratégias, inclusive na diferenciação do catálogo versus concorrentes,

devido à alta competitividade encontrada nos marketplaces. Nos tópicos seguintes são

detalhados os assuntos mais importantes identificados nas entrevistas acerca do tema.

4.2.1.1 Estratégia do Oceano Azul (EOA)

É consenso entre os entrevistados que o portfólio de produtos escolhido para vender

nos marketplaces foi criado e mantido para diferenciar dos concorrentes que já vendiam

nessas plataformas. Muitos, inclusive, citaram a Estratégia do Oceano Azul (EOA). Os

autores dessa teoria, Kim e Mauborgne (2005), dividiram o mercado em dois tipos de oceanos

– os vermelhos e os azuis. A maior parte das empresas navegam em oceanos vermelhos, nos

quais “as fronteiras setoriais são definidas e aceitas, e as regras competitivas do jogo são

conhecidas” (KIM; MAUBORGNE, 2005, p. 4). Nesse cenário, as empresas tentam superar

suas rivais para abocanhar maior fatia da demanda existente. À medida em que o espaço de

mercado fica cada vez mais apinhado, as perspectivas de lucro e crescimento vão ficando cada

vez menores, os produtos se transformam em commodities, e a “briga de foice ensanguenta as

águas”, dando origem à expressão “oceanos vermelhos”. Nessa arena competitiva, algumas

empresas se diferenciam e conseguem criar oceanos azuis, que são caracterizados por:

“espaços de mercado inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente

lucrativo” (KIM; MAUBORGNE, 2005, p. 4).
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Os autores enfatizam ainda que a maioria dos oceanos azuis prosperam dentro dos

oceanos vermelhos por meio da expansão das fronteiras setoriais presentes – como fez o

“Cirque du Soleil” – mas ainda há aquelas que exploram oceanos azuis bem distantes dessas

fronteiras. A competição nesse tipo de oceano se torna irrelevante, porque ali ainda não

existem regras do jogo definidas, ao contrário do que ocorre nos oceanos vermelhos (KIM;

MAUBORGNE, 2005). Kim e Mauborgne (2005) propõem analisar o ambiente competitivo

das empresas a partir da inovação de valor, uma nova forma de raciocinar sobre a execução de

uma estratégia que permita criar um mercado no qual a concorrência seja irrelevante.

Como as barreiras de entrada do e-commerce são menores que as do modelo

tradicional, um dos cenários mais comuns são os oceanos vermelhos repletos de vendedores,

muito parecidos com o portfólio de produtos semelhantes, competindo por preço. Desse

modo, a escolha de um oceano azul como fator de diferenciação no catálogo de produtos se

torna uma saída para obter sucesso nas plataformas e poder obter maior margem nas vendas.

Muitos exemplos de "oceano azul" foram identificados na história desses vendedores.

Um deles optou por vender peças de smartphones para que os próprios consumidores

pudessem realizar a troca (produtos inclusive acompanhavam manuais para que isso

acontecesse), conforme relata o vendedor R, de acordo com o que ele viu que estava sendo

praticado na China:

"A gente vendia pelo Mercado Livre para o consumidor final, o consumidor final as vezes não

conseguia instalar ele mesmo no próprio celular, eu não sei se você chegou a ver a nossa

solução, mas hoje nós vendemos a maior parte do varejo para consumidor final que... com as

nossas ferramentas e o nosso manual on-line de instalação, ele mesmo troca o produto

sozinho, isso é um diferencial que a gente começou desde lá de trás, porque na China já era

assim, então a gente esse conceito da China e aplicou aqui no Brasil. Se você olhava no

concorrente, o concorrente tinha um termo desse tamanho, falando assim: Se você tentar

trocar a tela sozinho, você perde a garantia, para você conseguir a garantia com o

concorrente, você precisava de um termo assinado por um técnico, com uma super

burocracia, e a gente não tinha isso. Então, isso é mais uma das decisões que a gente tomou

lá atrás" (Vendedor R).
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O vendedor A fornece um exemplo prático de como isso acontece. No caso dele, a

inspiração surgiu dos Estados Unidos, em como se organiza a venda de pilhas. Neste

exemplo, o pacote é vendido com uma quantidade de pilhas por produto superior ao que é

praticado no Brasil e ele segue a ideia americana para se diferenciar:

"Aqui no Brasil a gente conhece pilhas sempre na cartelinha de quatro unidades, esse é um

produto, cartela de pilha de quatro unidades. Nos Estados Unidos a gente percebeu que os

anúncios de pilha on-line eram sempre packs de 48, estou falando um produto que a gente

está desenvolvendo agora, que vai ser uma oportunidade que logo se tornará um principal,

depois vai morrer e vai seguir outro também. A gente sacou que pilha nos Estados Unidos se

vende pack de 48, 36, 24, mas ninguém compra pilha on-line de 4, e aqui se anuncia muito.

Aí a gente agora, então, está desenvolvendo o anúncio dos packzinhos de pilha de 24, 48, 36

pilhas, isso a gente acredita que vai se tornar, talvez, uma próxima oportunidade, um produto

que vá vender um milhão e vamos embora para o próximo" (Vendedor A).

Para descobrir novos produtos, a análise de tendências foi uma estratégia citada por

praticamente todos os vendedores entrevistados. O próprio Mercado Livre possui um relatório

público onde os vendedores podem visualizar as palavras mais buscadas na plataforma pelos

compradores; também é possível pesquisar pelas categorias e subcategorias, navegando no

ranking dos termos mais buscados em cada uma das opções, conforme mostra a figura 4.

Dessa maneira, pode-se ter ideia de quais produtos podem vender mais se anunciados na

plataforma. Alguns dos entrevistados, inclusive, possuem uma estrutura própria de equipe de

tendências.

Figura 4 - Tendências Mercado Livre
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Fonte: Site Mercado Livre Brasil.

4.2.1.2 Produtos com marca própria

Alguns dos entrevistados relataram que usaram a criatividade para entender que tipo

de produto o mercado necessitava e seguiram em estratégias cujo foco é a criação de produtos

exclusivos (de marca própria) para então vender seu "oceano azul" nos marketplaces. O

vendedor F é ex-atleta e estava desempregado há alguns anos. Para complementar a renda,

teve a ideia de empreender nos marketplaces após perceber que o produto que precisava não

estava disponível no mercado on-line. Iniciou, então, solicitando o desenvolvimento do seu

primeiro produto - uma multi estação de musculação - no exterior, de autoria própria, mesmo

sem ter habilidades para desenhar:

"Eu estava num momento que eu estava desempregado, não tinha condições de nem me

sustentar, basicamente. (...) Então como eu era um ex-atleta (...), eu queria comprar um

aparelho para mim (...). Eu fiz um projeto de um produto e comecei a mandar para as
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fábricas do Brasil. E ninguém podia produzir. Os que produziam iam cobrar um valor muito

alto. Então eu comecei a mandar esse projeto para vários países (...) e teve uma dessas

fábricas da Ásia que topou fazer esse projeto. O valor ia sair... ia ser 5 mil reais. 5 mil reais o

produto. Aí, eu pensei: Pô! Como é que eu vou comprar um produto de um outro país, de uma

empresa que eu não conheço e sem dinheiro? Então eu coloquei, peguei a foto do produto, do

projeto, anunciei no Mercado Livre, e escrevi: prazo de entrega de 6 meses. O cliente foi lá,

depois de uns 4-5 meses, o cliente foi lá, comprou o primeiro produto (...) agora tenho

dinheiro para comprar 2, um pra mim e outro pro outro cliente. E eu acabei não tirando a

foto do anúncio, acabei não parando o anúncio pelo Mercado Livre. Aí vendeu um segundo

produto (...) eu já tenho dinheiro para trazer 4. Vou trazer 3, e entrego 2 (...) peguei vários

produtos que eu vi, e eu fui encaixando (...) e eu fui deixando uma estação pequena, uma

estação grande, uma multi estação" (Vendedor F).

A marca própria surge, então, como fator de diferenciação, com a concorrência cada

vez mais forte nos marketplaces. O vendedor J, por exemplo, comenta que seus principais

concorrentes têm a sua marca própria e que esse processo iniciou há alguns anos. Em seu

setor os produtos são muito parecidos, então a marca tem papel fundamental na decisão da

compra. A oportunidade de margem melhora, porém comenta que não pode deixar de

renunciar a produtos revendidos, pois eles trazem a escala e a demanda, apesar da margem

menor.

Alguns entrevistados também relataram que iniciaram as vendas nos marketplaces

trabalhando com falsificações e réplicas. Muitas roupas, sapatos, relógios e diversos outros

itens são fabricados imitando marcas famosas, utilizando até mesmo um logotipo idêntico ao

do produto original. Esse caminho foi mais fácil de início, porque a marca replicada trazia

visibilidade, porém é uma prática extremamente arriscada e com muitos prejuízos. Apesar de

ser comum nos marketplaces, isso pode ser considerado crime se o vendedor não possuir a

autorização da empresa detentora da marca, podendo sofrer diversas sanções. As plataformas

possuem mecanismos para identificar esses anúncios, bloqueando as contas e até mesmo

impedindo os vendedores de criar outras lojas, entre outras consequências mais graves.

Também foi relatado que ao migrarem do esquema de réplicas para produtos de marca própria

houve uma série de benefícios como estabilidade ao negócio e construção de branding.
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4.2.1.3 Parametrização dos produtos nos marketplaces

Definido o portfólio de produtos, os entrevistados relatam o quão crítico é realizar a

parametrização correta dos anúncios dos produtos nos marketplaces. Essa tarefa é considerada

como "básica" e traz mais visibilidade e ranqueamento nas plataformas. Os principais campos

de parametrização que devem receber mais atenção são:

a) título: é o elemento fundamental no anúncio, pois por meio dele os compradores dos

marketplaces encontram os produtos. Alguns dos entrevistados usam as

palavras-chaves da página de tendências (figura 4) como ajuda para elaborá-lo;

b) fotos: uso de boas imagens. Com a ausência da experiência física, a foto se torna

fundamental. É a chave para atrair e aproximar os compradores do que eles não

conseguem tocar ao comprar. É importante, também, ter uma grande variedade de

fotos e de qualidade. Algumas das empresas entrevistadas relataram que contrataram

fotógrafos e estúdios para ter mais qualidade;

c) ficha técnica: são as especificações técnicas do produto, os dados essenciais. Quanto

mais esses atributos estiverem preenchidos, maior relevância o produto pode ter e

menos reclamações. Entrevistados citaram que esse atributo economiza as

reclamações recebidas no pós-venda, pois o comprador tem ciência do que está

comprando e tem menos propensão a abrir uma reclamação (por arrependimento, por

exemplo);

d) categoria: a categorização correta fará com que o vendedor não perca posições no

ranqueamento dos marketplaces. Por exemplo: se existir um anúncio de um telefone

celular categorizado na categoria informática, ele estará no final da lista, pois todos os

anúncios que estão catalogados de maneira correta serão exibidos nas primeiras

posições.

O vendedor T utiliza sistemas integrados ao Mercado Livre e ressalta a importância de

usar a própria plataforma do marketplace para executar de maneira mais eficiente a gestão da

ficha técnica, das fotos e da descrição dos seus anúncios:

“Eu nunca deixei de usar plataforma no Mercado Livre, por quê? Porque tem várias

informações que nenhum hub ou ERP vai te trazer. Um exemplo, tua ficha técnica está 100%?

É só no Mercado Livre que você vai conseguir ver, é só no Mercado Livre que você vai ver se
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as tuas fotos são boas, se a tua descrição está legal. Porque hoje eles marcam isso para você.

Então eu ainda trabalho com a plataforma do Mercado Livre” (Vendedor T).

A preocupação com a qualidade das imagens é ressaltada por alguns entrevistados,

conforme relatam os vendedores H e L:

“E aí eu comecei a fazer esse trabalho diferente nesse produto e comecei a aplicar isso em

outros produtos também, sempre cuidar muito bem da imagem, da apresentação do produto,

eu nunca aproveitei foto de nenhum produto, eu sempre tiro as minhas próprias fotos, elaboro

muito bem meus anúncios, mostro os detalhes de cada coisa” (Vendedor H).

“Então tem que ter um cuidado com as fotos. Com as fotos, descrição do produto, você tem

que entregar para o cara que realmente... como se fosse um atendimento. Então, Paulo, eu

consegui mesclar, eu consegui mesclar o atendimento com... o conhecimento que eu tenho de

loja física com virtual” (Vendedor L).

O vendedor N destaca como a criação e manutenção dos anúncios no marketplace é

fundamental para obter visibilidade e melhor ranqueamento:

“Então conseguir esse ponto de equilíbrio tem sido muito difícil, foi sempre muito difícil,

então a gente sempre optou em estar próximo de um grande marketplace, por quê? Sua

obrigação é fazer um bom anúncio, sua obrigação é desenvolver uma boa fotografia, um bom

título, uma boa descrição, ser competitivo no preço e ter uma operação logística rápida, para

isso sair da sua empresa mais rápido” (Vendedor N).

Vale enfatizar que, além da preocupação com a qualidade de cada anúncio, foram

citadas estratégias malsucedidas de multiplicação de um mesmo produto em múltiplos

anúncios com o objetivo de alcançar maior visibilidade no mecanismo de busca dos

marketplaces. Um exemplo de produto pode ser uma camiseta. Vendedores que adotam essa

estratégia, ao invés de publicarem apenas um anúncio relativo a essa camiseta, realizam a

inclusão de vários anúncios desse mesmo produto, porém alterando alguns atributos, como o

título. Nesse caso, a camiseta é publicada múltiplas vezes, mas com atributos diferentes, como
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por exemplo, palavras-chaves diferentes, apesar de ser um único produto. O objetivo dos

vendedores que realizam essa prática é possuir uma quantidade maior de publicações para que

elas possam ter mais visualizações nas buscas dos compradores nas plataformas e,

consequentemente, mais vendas. Foram citadas algumas ferramentas integradas aos

marketplaces que impulsionam a multiplicação dos anúncios de maneira automática, assim

como também alguns influencers especializados em marketplaces que fomentam a prática.

O grande problema relatado dessas estratégias é que elas removem a relevância do

anúncio. Quanto maior é a multiplicação de um mesmo produto em diversos anúncios, há

menos vendas por anúncio e, por isso, o mecanismo dos marketplaces pune o ranqueamento

das publicações e dos vendedores. Outro ponto comentado pelos entrevistados é a questão do

controle do estoque que, dividido, requer maior esforço para seu gerenciamento e está mais

apto a falhas. Um terceiro problema está relacionado ao risco dos próprios marketplaces

detectarem que aquele anúncio é uma publicação duplicada e bloquear o anúncio e o vendedor

por conta disso. Infere-se, então, que essa prática não é um fator de sucesso e sim um

bloqueante para crescer nos marketplaces. Os vendedores M, T e H relatam a prática

malsucedida:

"No começo a gente duplicava. Mais de uma conta a gente chegou a ter, na verdade. A gente

voltou atrás e começou a ter só uma, porque a gente percebeu que toda questão da

organização, funcionário, tudo, tudo teria que ficar dividindo, contabilidade. Você percebeu?

Não dá para escalar, eu vou ter que ficar prestando atenção no dobro das coisas” (Vendedor

M).

“Que isso (a duplicação) é... é um erro que eu fiz na minha vida. Por quê? Cara, as pessoas,

elas têm que entender uma coisa, não adianta um exemplo eu vender esse grampeador. E eu

tenho 100 anúncios deste grampeador. É errado, velho. Por quê? Você já parou para pensar

que as minhas empresas são concorrentes das minhas próprias empresas?”  (Vendedor T).

“A galera sai duplicando anúncio que nem louco, mas não vende. A gente tinha um

concorrente, e o cara tinha 4 mil SKUs, e 120 mil anúncios. Não faz sentido nenhum, cara. É.

É só trabalho, dor de cabeça, tem que ter uma mega mão de obra para cuidar desses vínculos

de SKU com o anúncio. Não faz sentido” (Vendedor H).
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4.2.1.4 Utilização de produtos kits

Muitos dos entrevistados relataram que a criação de produtos do tipo "kits" são uma

alternativa na composição de produtos para maximizar as vendas nos marketplaces. O kit é a

montagem de vários itens (iguais ou diferentes) em um mesmo anúncio, ou seja, o cliente

realiza uma compra, um pedido, porém esse pedido é composto de uma formação fechada de

vários produtos. Foram citadas algumas vantagens de tal procedimento:

a) ticket-médio baixo: quando o produto possui muita demanda, mas um ticket-médio

baixo, o custo do frete pode ser pouco atraente para os consumidores de regiões mais

afastadas em relação ao local onde o estoque do vendedor está localizado. Por isso, a

criação de kits aumenta a relevância do item para esses clientes que se localizam mais

longe e que poderão pagar um frete único para receber vários produtos;

b) queima de estoque: utilização de itens que estão parados no estoque ou coleções

antigas. Com um preço mais competitivo, isso aumenta a relevância da oferta para os

clientes e incentiva a geração de mais pedidos;

c) produtos compatíveis: um kit precisa ser um agrupamento de produtos que tenham

harmonia entre si. Podem ser vendidas muitas unidades de um mesmo item se isso

fizer sentido, ou ainda, combinar itens complementares para formar um kit. Um

exemplo seria combinar peças de automóveis, como um retrovisor e suas outras peças,

conforme figura 5:

Figura 5 - Exemplo de produto kit no Mercado Livre
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Fonte: Site do Mercado Livre Brasil.

Os vendedores A, Q e M relatam a importância de criar kits. O vendedor A chega a

criar 5 mil kits em um único dia. O vendedor Q compõe os kits com a marca própria, criando

valor agregado e diferenciação em seus produtos:

"Alguns anúncios a gente coloca variações diferentes, então, sei lá, mas aí é mais para os kits

isso. Então, em um kit... em um anúncio de kit a gente coloca algumas cores de camisetas, e

outros a gente coloca outras cores" (Vendedor M).

"...e hoje em dia a gente tem uma equipe legal que trabalha com a gente, sabe? E a gente...

mas ajuda bastante assim em termo de... tipo assim, praticidade, com uma equipe que se

precisar fazer 5 mil kits no dia, o pessoal faz. Fica um pouquinho até mais tarde, desenrola e

faz, entendeu?" (Vendedor A).

"A gente trabalha muito com brinde, então a gente dá camiseta, dá boné, o que a gente faz é:

ter opções diferentes, de brindes e kits diferentes, de brindes de produto, então se o

comprador não quer camiseta, quer o boné, então está ali pronto para o comprador já com o

boné, não precisa o cara depois que comprou vir pedir boné, ele já seleciona o que ele...
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então isso hoje a gente administra muito bem, é uma coisa bastante onerosa gerenciar

brindes, principalmente camiseta que tem variação de cor e tamanho, é bastante difícil, mas

a gente já tem uma sistemática e hoje para nós é bem tranquilo administrar isso" (Vendedor

Q).

4.2.1.5 Entendimento da Curva ABC

A Teoria da Curva ABC foi elaborada por Vilfredo Pareto, na Itália, no final do século

passado, quando foi criado um estudo de distribuição de renda e riqueza da população

da região por volta do ano de 1897 e, nesse estudo, Pareto percebeu que uma grande

porcentagem da renda total se concentrava nas mãos de uma pequena parcela da

população, em uma proporção de aproximadamente 80% e 20% respectivamente, ou

seja, 80% da riqueza estava concentrada em apenas 20% da população. Desde então, tal

princípio de análise tem sido aplicado a outras áreas e atividades, tais como a industrial e a

comercial, sendo mais aplicado a partir da segunda metade do século XX (VENTURA;

RABELO, 2018). O uso da Curva ABC é extremamente benéfico, todavia é possível reduzir

as imobilizações em estoque sem prejudicar a segurança, já que a Curva controla mais

rígidamente os itens de classe A e mais superficialmente os de classe C. Os autores afirmam

que a Curva ABC é assim chamada em razão de dividir os dados obtidos em três categorias

distintas, denominadas classe A, B e C (VENTURA; RABELO, 2018).

Na classe A constam os itens mais importantes e que devem receber todo o foco no

momento inicial do estudo; na classe B constam os itens intermediários e que deverão ser

tratados após as medidas tomadas sobre os itens de classe A; na classe C estão os itens de

menor importância, embora volumosos em quantidade, possuem valor monetário reduzido,

permitindo maior espaço de tempo para sua análise e tomada de ação (VENTURA; RABELO,

2018). Muitos dos entrevistados entendem esse conceito e mencionam como implementaram

a estratégia nos marketplaces: a identificação de seus produtos em cada uma das curvas. O

vendedor H, por exemplo, conta que houve uma adaptação da Curva ABC ao migrar sua

estratégia de revenda para o on-line:

"Ela (a curva) não foi adaptada, mas o que aconteceu foi que mudou a minha compra, por

quê? Eu tenho uma curva de produto, temos X mil produtos. No atacado, a curva A desses X
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mil produtos é outra curva a... entendeu? São outros itens, por exemplo, se eu vendo no

atacado muito farol de Uno, farol de Gol, no varejo eu vejo mais farol de Peugeot" (Vendedor

H).

O vendedor T endossa a importância da análise da Curva ABC para otimização do

portfólio de produtos; comenta que encontrou dificuldades no início das vendas para entender

os conceitos teóricos, mas que se capacitou no assunto para poder implementar a análise na

sua estratégia:

“Porque todo dia eu printo a tela do meu computador, eu guardo num arquivo, para eu saber:

isso deu certo, isso não deu. Isso melhorou, isso piorou. O quê que a minha curva A e o quê

que é a minha curva B. Mas pera lá! Por que que eu estou fazendo campanha só da curva A?

Por quê que quando eu começo a inserir um produto da curva B? Pode ser que esse produto

vire curva A. Então, eu sou um cara meio louco nessas coisas! Vou estudando! Eu vou vendo!

E isso deu errado, já descarto esse modelo. Então, para mim, no começo, foi o complicado"

(Vendedor T).

Alguns vendedores, como o P, comentam que preferiram inicialmente focar apenas na

curva A, uma curva considerada mais fácil para se trabalhar, pois o produto trabalhado possui

mais giro de estoque e não se encontra durante dias sem vendas; porém, passado algum

tempo, é necessário que o negócio foque em outras curvas, pois a curva A, apesar de gerar

muitas vendas, pode ser muito competitiva em preço, não gerando margem para a empresa,

como comenta o vendedor G na sequência:

"A gente começou a entender que determinadas linhas dão prejuízo, e a gente começou a

focar só em curva a... produto que tem giro mesmo, produto que cai na empresa e não para.

Hoje a gente tem uns alertas dentro do sistema de giro no estoque, ele fica na frente do

produto ali, então o produto ficou dois dias sem vender, comercial fica louco, que é e-mail

mandando, é piscando na tela. Então, foi assim, foi muito devagar e rápido ao mesmo tempo,

sabe Paulo, o sofrimento foi muito, mas essa mudança foi muito rápida" (Vendedor P).
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"Você pega aqueles produtos lá de cauda longa, uma curva B, C, D, e... que acaba dando um

pouco mais de dinheiro; porque a curva A não dá dinheiro" (Vendedor G).

Por fim, o vendedor U resume um pouco da estratégia dos entrevistados: ao realizar a

análise dos produtos e as curvas, cada uma pode ter sua própria estratégia. Enquanto produtos

de determinadas curvas podem ser apenas "geradoras de tráfego e volume", ou seja, uma

estratégia desenhada para trazer quantidade de visitas e vendas, outra curva pode ser utilizada

como geradora de lucro (a princípio, as curvas menores, como a B e a C):

"Nós usamos métricas internas nossas, então eu tenho o produto que é o meu gerador de

tráfego, ele não dá rentabilidade. Eu tenho o meu produto que ele contribui com a minha

margem, e ele é o cara responsável pela margem de contribuição subir um pouco. E eu tenho

aquele produto também que eu tenho ele na prateleira, mas somente para dar volume na

cauda longa, que muitas vezes o cliente precisa. Então, essa métrica, a gente acompanha

quase diariamente. Mas, para isso, nós tivemos que segmentar muito e trabalhar muito no

cadastro do produto: fornecedor, família, seção, para quê que ele serve, como que ele

funciona, sazonalidade daquele produto em determinada época" (Vendedor U).

Conclui-se que para implementar a estratégia nos marketplaces, os vendedores

precisam, primeiramente, identificar os itens, os preços unitários, a quantidade em estoque e o

volume de vendas realizado para então definir como cada produto se organiza em cada curva.

Organizar o estoque de acordo com a demanda é um dos principais benefícios dessa

estratégia, que oferece uma visão mais ampla da demanda do estoque do vendedor. A Curva

ABC ajudou os vendedores a identificar problemas, classificar os produtos, caracterizar os

principais fornecedores, estabelecer uma preferência e conexão maior com eles, ou seja, além

de ranquear os produtos, a estratégia faz bem para todos os processos da empresa, desde a

logística até a entrega final do produto.

4.2.1.6 Ganho de margem e o ticket médio

O termo "ticket médio" foi bastante mencionado pelos entrevistados e representa o

valor médio gasto nos pedidos pelos compradores: quanto maior for o valor, mais os
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compradores investem nos pedidos e podem gerar mais retorno para os vendedores. Esse

indicador mostra o comportamento do cliente com a marca e pode ser relacionado à satisfação

com a empresa, ou seja, é um número que representa o valor da compra que cada cliente

realiza em média, por cada vendedor, dentro do marketplace. Um dos pontos mencionados

entre os vendedores é que quanto maior é o valor do ticket médio, melhor é para o vendedor,

pois abre a possibilidade de que o pedido possa gerar maior margem para o negócio.

O vendedor R, por exemplo, relata que, inicialmente, vendia acessórios para celular,

que em teoria possuía um valor de ticket médio baixo, porém ele comenta que escolheu

vender acessórios originais (e mais caros), cujo ticket médio já era mais alto (se comparável

com outros itens da mesma categoria de acessórios). Conforme as vendas foram progredindo,

o vendedor mudou seu portfólio de produtos para peças de celulares. O valor do ticket médio

continuou em um patamar considerado alto para ele e, consequentemente, sua margem para

lucro, conforme comenta:

"A gente não deve trabalhar com acessórios há uns 5 anos, mas os acessórios que a gente

trabalhava lá atrás, era justamente essa questão de marca eram acessórios caros, então era

uma capa da Samsung de R$ 120, então não tinha um ticket médio tão baixo que nem uma

capa paralela de... sei lá, de R$ 20. Então, o nosso ticket médio já era meio alto e na hora

que a gente migrou para as peças de reposição, continuou com o ticket médio de R$ 100 que

foi o nosso ticket médio por muito tempo, até chegar a pandemia agora e os preços

triplicaram e aí o ticket médio subiu" (Vendedor R).

Ao entender o conceito do valor do ticket médio e de sua lucratividade, os vendedores

entendem em sua história que o foco não pode ser o valor do faturamento final e sim a

margem de lucro que aquele produto oferece. Muitos vendedores têm o mesmo discurso do

vendedor I, que ressalta a importância de entender a diferença de faturamento e lucro. O

primeiro pode ser utilizado como gerador de tráfego, porém a sustentabilidade do negócio se

dá pelo segundo e é uma lição básica que boa parte dos vendedores não compreende,

vislumbrando faturamento e esquecendo o lucro, como comenta em seu relato:

"Então assim, do que é que adianta eu chegar para você e falar assim: “Paulo, cara, eu já

cheguei a vender R$9 milhões por mês no Mercado Livre”, “Ah, Thiago, mas quanto que
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sobra de dinheiro?”, nada. Muitas pessoas não sabem a diferença em duas palavras básicas

dentro da empresa: lucratividade é diferente de faturamento. Quando a tua empresa fatura?

X. Mas quanto é a lucratividade? Nada. Então, você está trocando dinheiro, e isso é uma

coisa que 90% das empresas não sabem. É o que eu falo para os caras: “Bicho, pega aí...”,

eu estou aqui olha, eu estou com um anúncio aberto. O cara está vendendo camiseta para

ganhar R$4” (Vendedor I).

Também é mencionada a questão do trabalho operacional: para um vendedor trabalhar

em um produto com ticket médio alto e outro baixo, o esforço em cadastro, fotos, descrição,

título, estratégia etc. é o mesmo, porém o ticket médio (e o lucro) são diferentes. Então, em

um primeiro momento existe o impulso de querer vender todo o tipo de produto, mas, depois,

conforme a experiência, percebem que produtos que possuem um ticket médio mais alto serão

maiores geradores de receita e lucro. Afirmam que o conhecimento dessa estratégia de

entender o ticket médio e o retorno de cada produto é essencial para a sustentabilidade do

negócio.

4.2.1.7 Remoção de produtos detratores

Um fator fundamental citado pelos entrevistados foi identificar quais os produtos são

detratores e, mesmo gerando muitos pedidos, podem prejudicar a operação por apresentarem

uma taxa muito alta de reclamações. Nesses casos, os marketplaces costumam privilegiar o

comprador quando uma reclamação é aberta e o vendedor, muitas vezes, precisa realizar a

devolução do produto sem custo para o comprador, arcando totalmente ou parcialmente com o

prejuízo (a taxa de entrega, por exemplo). Essas reclamações também podem prejudicar a

reputação do vendedor nos marketplaces, fazendo com que o vendedor perca o ranqueamento

e tenha menos visibilidade de sua conta na plataforma pelo marketplace considerar que o

vendedor não presta um bom atendimento. Por isso, os entrevistados relatam a importância de

se cadastrar todas as informações no cadastro dos anúncios para alinhar a expectativa entre

consumidor e vendedor e reduzir ruídos na comunicação, visando a redução de reclamações e

eventuais devoluções. Mesmo com o cadastro completo, o acompanhamento das taxas de

reclamação é fundamental para que o vendedor possa avaliar as melhorias que deve fazer em
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sua operação. Muitos entrevistados, ao realizarem essas análises, resolveram remover

produtos problemáticos de seu portfólio.

O vendedor V, por exemplo, relatou que possui foco em buscar novos produtos, não só

em sua categoria principal, para poder substituir os produtos detratores, geradores de muitas

reclamações. A princípio, olhando apenas para o custo e o valor de venda, esses produtos

podem ser interessantes, porém, conforme as reclamações (e possíveis devoluções)

acontecem, esses produtos se tornam caros para os vendedores e muitas vezes devem ser

desconsiderados e, possivelmente, substituídos por outros produtos a fim de aumentar a

sustentabilidade da operação, mantendo mais produtos que são mais saudáveis, de melhor

qualidade e que não gerem tantas reclamações.

Obviamente, é preciso entender, também, a categoria em que o vendedor atua, a fim de

avaliar se é um problema específico de alguns produtos, da própria categoria ou da operação

em si. O vendedor G, por exemplo, que atua no ramo eletrodomésticos, relata que precisou

reconstruir totalmente a estratégia da empresa, que antes vendia produtos de informática, mas

que eram extremamente custosos por conta da natureza dos produtos da categoria, geradores

de muitas reclamações, diferente da categoria atual, de eletrodomésticos. A troca foi

fundamental para "salvar" a empresa.

4.2.1.8 Relacionamento com fornecedores

A definição de fornecedor empregada neste projeto utiliza como base a pessoa ou

empresa que provê os produtos (ou a matéria-prima) para que vendedores possam criar,

modificar e vender esses produtos nos marketplaces, considerando assim um novo ator na

interação entre comprador e vendedor (figura 6), ou seja, os vendedores são abastecidos com

esses produtos e a partir desse abastecimento é possível que a venda on-line aconteça. O

relacionamento entre as duas partes, apesar de parecer simples, é fundamental, porque

impacta diretamente no preço, no estoque e na qualidade dos produtos oferecidos. Ruídos na

comunicação podem gerar insatisfação e prejuízo nas duas partes (vendedor e fornecedor),

como também nos compradores.
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Figura 6 - Fluxo dos marketplaces com a figura do fornecedor

Fonte: Adaptado de MIKKO; LASSEL; STEPHEN, 2019.

Em um ambiente extremamente competitivo como o dos marketplaces, onde muitos

vendedores competem pelo mesmo portfólio de produtos, ter um preço diferenciado é

fundamental e a margem de preço pode ser negociada e obtida de acordo com negociações e

avaliações com os fornecedores. Boa parte dos entrevistados mencionou que possuir um bom

relacionamento com esse ator é fundamental para o sucesso nas vendas, como não somente

conquistar uma boa margem, mas também construir uma relação em que o fornecedor possa

oferecer os melhores produtos.

O vendedor D, por exemplo, relata que o fortalecimento com os seus fornecedores é

fundamental e que não permaneceu focado apenas no preço. O vendedor entende que existe

um ser humano do outro lado que visa também o lucro, que os fornecedores precisam

sustentar a sua operação, que a negociação envolve os dois lados e que deve ser justa:

"Uma decisão super acertada foi de a gente fortalecer parcerias com nossos fornecedores, e

não ser uma coisa totalmente preço, preço, preço, aquela coisa cada crachá, e gente entender

que do outro lado existe um ser humano ali também que o cara tem que ganhar dinheiro, ele

tem que pagar a operação dele, mas que também a gente precisa de uma negociação nossa,

lógico, mas... fazer com que o negócio realmente precise funcionar, que a gente tenha

lucratividade, mas entender que do outro lado também existe uma pessoa" (Vendedor D).
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Há relatos de vendedores que mencionam que esse relacionamento gerou créditos

ilimitados de produtos pela relação de confiança, porém afirmam que ela é construída com o

tempo. De início, é necessário realizar uma primeira seleção, testar, construir as relações e,

eventualmente, fazer trocas até que os fornecedores ideais ao negócio possam ser escolhidos.

A network também é citada como algo importante nessas relações. Existem fornecedores que

apoiam e incentivam a venda nos marketplaces e esses são os preferidos, porém, existem

fornecedores que competem diretamente com os vendedores nos marketplaces, também se

tornando competidores de seus próprios clientes. Isso é visto como prejudicial e, inclusive,

alguns vendedores colocaram como cláusula contratual da relação esse impedimento. Outros

acabaram concorrendo com as marcas, porém escolheram nichos de produtos dos

fornecedores que não são trabalhados ainda nos marketplaces, como é o caso do vendedor P:

“Então, em alguns (fornecedores) a gente acaba concorrendo, por exemplo, a marca Y, a

gente briga o tempo todo com a Y, o tempo inteiro. Assim, a gente não consegue ganhar deles,

mas em compensação, os outros produtos que eles não trabalham, a gente consegue vencer.

Por exemplo, hoje eu creio que o nosso maior concorrente de todos é a J, J vende demais”

(Vendedor P).

Muitos vendedores relataram a dificuldade de conseguirem margem nas negociações

com os fornecedores, todavia, a margem é importante, porque existem muitos descontos na

venda; a taxa que os marketplaces cobram e os impostos são dois dos principais descontos dos

pedidos vendidos. Uma das soluções encontradas é buscar soluções fiscais para pagar menos

impostos (ponto esse a ser discutido aqui no projeto na parte da "equipe").

Conclui-se, portanto, que os fornecedores são atores importantes para o sucesso da

venda, seja por conta de se conseguir uma melhor margem e, consequentemente, melhor

preço na venda dos produtos, como também como fonte de produtos de qualidade e

diferenciação para os vendedores nos marketplaces. Muitos dos entrevistados relataram que o

crescimento de suas operações aconteceu de maneira paralela aos fornecedores, em uma

cadeia onde ambas as empresas se potencializaram.

4.2.2 Tecnologia
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Os entrevistados relataram que o uso da tecnologia, utilizando sistemas integrados aos

marketplaces, foi fundamental para a escala e o sucesso das vendas. Existem diversos tipos de

sistemas que podem compor a arquitetura de tecnologia e integrações dos vendedores, sendo

que os principais identificados nas conversas foram seis tipos, conforme quadro 4, e seus

respectivos principais valores agregados:

Quadro 4 - Tipos de sistemas integrados aos marketplaces utilizados pelos entrevistados e

seus principais valores agregados

Tipo de tecnologia (integrador) Principais valores agregados

Ferramentas de análise e

concorrência

Informações sobre vendas, faturamento e produtos

dos concorrentes

Insights sobre portfólio de produtos

Plataformas de site próprio Possibilidade de ter um canal próprio on-line

Impulsionar valor da sua marca

Maior flexibilidade das regras

Sistemas de gestão (ERPs) Emissão de nota fiscal

Automatização do fluxo do pedido

Centralizadores de canais (Hubs) Integração do ERP e da plataforma de site próprio

Centralização de anúncios, vendas e promoções dos

diferentes canais utilizados (marketplaces e

plataforma de site próprio)

Comunicação pré- e pós-venda Agilidade e automatização para responder perguntas

e mensagens
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Controle de usuários de atendimento

Ferramentas de gestão de envios Gestão de logística própria

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Essas ferramentas são chamadas, também, de integradores, pois se conectam via API1

aos marketplaces.

Os entrevistados relataram um cuidado em como selecionar tais ferramentas em cada

um dos seis tipos, pois aqui a prioridade é entender qual a real necessidade e que tipo de

problema cada ferramenta vai resolver; essas deveriam ser os fatores-chave ao se escolher

uma ferramenta. Houve escolhas erradas pelos vendedores, principalmente no início de suas

operações nos marketplaces. Alguns relataram a escolha de ferramentas muito caras e

robustas nesse período, mas que não traziam valor agregado à operação naquele momento.

Aqui fica claro que, de início, o vendedor deve optar por utilizar tecnologias, mas ele pode

começar de maneira simples e realizar os maiores investimentos conforme seu negócio

crescer e precisar ser escalado.

4.2.2.1 Ferramentas de análise e concorrência

Com o objetivo de melhorar a estratégia das vendas, os vendedores podem contratar

ferramentas que realizam análise de dados dos marketplaces, como listagem dos maiores

vendedores concorrentes, faturamento aproximado por vendedor, produtos mais vendidos (de

acordo com a categoria ou marca, por exemplo) etc. Todos os vendedores utilizam alguma

ferramenta desse tipo e as mais utilizadas são Nubimetrics, em primeiro, e Shopping de

Preços, em segundo, conforme mostra o quadro 5:

Quadro 5 - Ferramentas de análise e concorrência utilizadas pelos entrevistados

Ferramenta Quantidade

Nubimetrics 11

1 API é um conjunto de definições e protocolos usados no desenvolvimento e na integração de software de
aplicações.
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Shopping de Preços 9

Real Trends 7

Outras 9

Total 36
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Essas informações ajudam e influenciam a tomada de decisão dos vendedores, pois é

possível obter insights precisos sobre as vendas nos marketplaces. Esse item foi uma das

unanimidades dos entrevistados, ou seja, todos utilizam algum tipo de ferramenta para

monitoramento de concorrentes. O vendedor J, por exemplo, comenta que desde o primeiro

momento da venda on-line sabia o que os seus concorrentes estavam vendendo e qual era o

faturamento de cada produto:

"O que eu via, principalmente era assim o tempo de cadastro versus quantidade de venda,

primeiro momento a gente sabia uma média né, então esse cara, ele cadastrou o produto em

100 dias, vamos falar em 90 dias, em 3 meses, e ele vendeu 1000 peças. Então, você consegue

entender que o cara tem uma demanda aí de mais de 10 peças por dia, uma média né, só que

a gente sabe que essa média, ela engana, porque o cara pode ter vendido a grande maioria

na primeira semana e depois não vendeu mais nada, mas aí tem a questão do... outra questão

que a gente usava muito era para analisar os concorrentes, então a gente sabia que o

concorrente estava vendendo naquele dia" (Vendedor J).

Entender o que está sendo vendido também é importante como estratégia de

diferenciação do catálogo de produtos, porque os vendedores têm a oportunidade de modificar

e melhorar uma estratégia que já é bem-sucedida. O vendedor F relata que o monitoramento

de concorrentes é básico, importante e serve como inspiração de novos produtos:

"Nós começamos a pesquisar tudo que o mercado vendia, todos os nossos concorrentes,

estudamos, até hoje nós estudamos um a um. Um a um. Se a gente vê que um concorrente

nosso, ele está vendendo um determinado item, a gente pega um item semelhante e dá um
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jeito, dá um toque a mais, a gente chama de toque (...). Então a gente dá um toque a mais

nesse produto para deixar ele mais com a nossa cara, uma cara mais personalizada, né? Por

exemplo, assim, a esteira. Esteira é um produto que quem é magro, não vai comprar esteira.

Só quem compra esteira é quem está acima do peso. Então a gente já faz uma esteira mais

reforçada, uma esteira que suporte mais peso, pensando no nosso cliente. O nosso cliente, o

que ele é? Ele tem 130-140 quilos, ele quer ter um produto reforçado, sabe?" (Vendedor F).

As ferramentas mais citadas pelos entrevistados, Shopping de Preços (figura 7) e

Nubimetrics (figura 8), tem a funcionalidade de monitoramento e destacam que é

imprescindível para o vendedor essa funcionalidade para garantir a assertividade das

estratégias.

Figura 7 - Shopping de Preços e monitoramento de concorrentes

Fonte: https://www.shoppingdeprecos.com.br/monitoramento-de-concorrentes

https://www.shoppingdeprecos.com.br/monitoramento-de-concorrentes
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Figura 8 - Nubimetrics e monitoramento de concorrentes

Fonte: https://www.nubimetrics.com/br/product/competencia

Os vendedores também afirmam que realizar o monitoramento dos concorrentes é uma

tarefa básica para o sucesso como apoio, mas que não fazem uso para realizar cópias exatas

das estratégias dos concorrentes. O monitoramento é útil para adaptar e melhorar as

estratégias já existentes. O vendedor P comenta que prefere focar nos produtos que tem mais

saída, independentemente da concorrência:

"Agente assim, a gente não fica em cima monitorando lá, a gente não fica... a gente vai mais

pelo marketplace mesmo, a gente tem uma ideia pelo shopping do ML, mas a gente vê mais

assim: qual produto está vendendo mais? A gente não fica olhando o concorrente, falando

assim não, vamos pegar esse concorrente, não, a gente quer ver qual produto está tendo mais

saída. Sabe?" (Vendedor P).

O vendedor T adiciona que a concorrência é saudável, porque faz os vendedores

crescerem e poderem ofertar um melhor serviço aos usuários finais; que antes do crescimento,

o foco é a qualidade:

"Eu sou uma pessoa que eu gosto da concorrência. (...) ela é uma coisa muito sadia. (...)Opa,

nós temos concorrentes. Vamos caprichar no nosso anúncio, vamos fazer uma descrição top,

vamos contar algo sobre a nossa empresa. Vamos contar o diferencial do meu produto, vamos

fazer essas fotos com as perguntas mais pesquisadas. Vamos fazer esses mockups e dar uma

digitalizada que a galera gosta. E vai, mandar uma cartinha: “Muito obrigado por você ter

https://www.nubimetrics.com/br/product/competencia
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escolhido nossa loja”, dentro de cada pedido, cara! “Ó, muito obrigado, qualquer coisa você

entra em contato com a gente.”, então a concorrência no meu ponto de vista, ela era muito

grande antigamente, hoje ela é muito maior. Só que eu sou uma pessoa que eu olho para o

concorrente, não pelo quanto o cara vende, porque as pessoas eu vejo nesses grupos de

WhatsApp, que é mais ou menos assim: Ah, o fulano vendeu tanto! E eu vendi tanto. Não,

cara! Não olhe assim. Pense que você tem 30 clientes, mas que você tem 30 clientes

satisfeitos. Agora, pensa que o cara tem 300 clientes e ele tem 290 insatisfeitos. Porque ele

tem um péssimo atendimento, porque o produto dele é uma ‘bosta’, porque o cara não tem

pós-venda, porque o cara não tem atendimento humanizado no WhatsApp, é um robô, ou nem

existe o WhatsApp, o telefone não funciona, o e-mail não funciona. Cara, é dessa maneira

que eu sempre pensei: concorrência é a melhor coisa do mundo que existe, porque é isso que

me faz ir para cima, vai, vamos fazer diferente, vamos correr mais, cara! Que modelo que os

caras estão fazendo que a gente não faz? Vamos fazer um modelo exclusivo, vamos fazer uma

marca própria nossa, ninguém vai poder copiar nossas camisas, não vão conseguir fazer

réplica. Não tem outro caminho!” (Vendedor T).

4.2.2.2 Plataformas de site próprio

A plataforma de e-commerce é o sistema responsável pela criação da loja virtual

própria do vendedor, também pode ser chamada de "loja.com.br". Assim como nos

marketplaces, o vendedor gerencia seus produtos, estoque, preço, promoções e outras funções.

Todos os entrevistados, além de venderem nos marketplaces, também possuem sua própria

plataforma para venda. O quadro 6 mostra as plataformas mais utilizadas por eles. Tray e

Mercado Shops lideram a utilização, com 6 vendedores cada:

Quadro 6 - Plataformas utilizadas pelos entrevistados

Plataforma Quantidade

Tray 6

Mercado Shops 6

VTEX 3
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Outras 9

Total 24
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O quadro 7 faz um resumo das diferenças comentadas pelos entrevistados em vender

em cada canal e onde há mais vantagens:

Quadro 7 - Diferenças entre marketplaces e plataforma

Atributo Onde há mais

vantagens?

Marketplaces Plataforma de

e-commerce

Taxas sobre

pedidos

Plataforma Maiores taxas: os

vendedores repassam aos

marketplaces uma % do

valor do pedido, que pode

chegar a 20%.

Plataformas oferecem

modelos de negócios mais

baratos, taxas menores

sobre o pedido ou até

mesmo valores fixos

mensais menores.

Custo para

geração de

tráfego

Marketplace A divulgação e as ações

para atrair mais tráfego

dos usuários é feita pela

empresa dona da

plataforma. Os

vendedores não precisam

de altos investimentos

com marketing e podem

focar esforços nas vendas.

As ações ficam por conta do

próprio vendedor. Um dos

maiores desafios relatado é

em como podem gerar

tráfego para o site, o que

requer altos investimentos.

Configuração Marketplace Plataforma pronta: o

vendedor não precisa

realizar configurações

Configuração: o vendedor

muitas vezes precisa se

preocupar com
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avançadas para iniciar as

vendas; o marketplace

está "pronto" para isso.

configurações avançadas,

tecnologia, hospedagem etc.

Valor da Marca Plataforma Grande potencial de

crescimento da marca,

investimento que ajuda a

consolidar o nome da

empresa no e-commerce.

Alta concorrência: além do

próprio marketplace, há

concorrência com outros

vendedores do mesmo

segmento, sem grande

divulgação da marca.

Independência Plataforma O vendedor é dependente

dos mecanismos de

reputação dos

marketplaces.

Pode operar conforme suas

regras e não corre o risco de

ser "punido" pela

plataforma.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Fica claro que ter uma plataforma é essencial para sustentar o valor da marca, mesmo

que o vendedor seja apenas um revendedor de produtos nos marketplaces, porém, a

plataforma não é o canal de faturamento principal de nenhum dos entrevistados. Houve

muitos relatos de vendedores que realizaram diversos investimentos (como marketing) nas

plataformas sem o retorno esperado; alguns iniciaram as vendas on-line nas plataformas como

único canal, não obtiveram sucesso e iniciaram as vendas nos marketplaces e, dessa maneira,

conseguiram escalar seus negócios; tudo isso porque os marketplaces têm a vantagem de não

necessitarem de nenhum investimento em marketing inicial, diferente das plataformas. O

vendedor Z possui uma plataforma, porém relata o tempo e investimento perdidos no início de

sua jornada no on-line com ela:

"A gente, com a nossa plataforma, ficou batalhando 9 meses. Exatos 9 meses. Ali a gente

vendeu por mês R$4 mil. Em outubro (..), a gente falou: Não, vamos mudar esse negócio,

vamos fazer marketplace para todo mundo, vamos acelerar o Mercado Livre. Então, eu

faturava em média R$4 mil, em outubro eu já faturei R$17 mil. Mas aí, para você ter uma
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ideia do tamanho do investimento. A gente tinha uma empresa que faturava, em média, R$800

mil. Aí a gente está falando de, em 2018, eu faturei R$100 mil. A redução que a gente fez, e

todo esse investimento para aprender" (Vendedor Z).

4.2.2.3 Sistemas de gestão (ERPs)

Enterprise Resource Planning (ERP), ou sistema de gestão integrado, é uma

tecnologia que auxilia a empresa a melhorar os processos internos e integrar as atividades de

diferentes setores, como vendas, finanças, estoque e recursos humanos. No caso do

e-commerce, os entrevistados enfatizaram que a tecnologia é essencial e ajuda a automatizar

as etapas operacionais das vendas e da gestão do negócio como um todo; também é possível

se beneficiar com a redução de erros humanos cometidos nos processos, além de diminuir o

tempo necessário para a organização das fases de venda, como confirmação do pagamento,

emissão de nota fiscal e gestão do estoque. No caso do e-commerce, existem ERPs

específicos para a área e todos os entrevistados utilizam algum deles. O quadro 8 mostra os

ERPs mais utilizados pelos entrevistados:

Quadro 8 - ERPs utilizados pelos entrevistados

ERP Quantidade

Bling 6

SYSEMP 5

KPL 3

Outras 10

Total 24
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O vendedor C, por exemplo, conta que o investimento em tecnologia focado em seu

ERP foi fundamental para otimizar a sua operação:
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"(..) investir em tecnologia. O que é que eu digo tecnologia? Tecnologia de suporte

operacional, para você poder fazer todo o papel de logística, integração, tudo o que você

diz... aquela parte operacional realmente que você tem que tocar no dia a dia, a gente

investiu muito, então são decisões tomadas em investimento. Então, custa caro, você não vê o

dinheiro, o dinheiro fica enterrado lá, não tem fim, a cada hora você acha que você está

gastando um dinheiro, mas eu não vejo crescimento sem investimento nesses pilares. Então,

essa eu acho que é a decisão, naquele momento em investir em algo intangível, em algo que

você... a maioria dos varejistas acham que isso é jogar dinheiro fora, é caro, não vai trazer

retorno, e não tem jeito de você fazer sem isso. Então, eu acho que essa foi uma decisão

importante" (Vendedor C).

Diversos foram os benefícios relatados, tais como: a redução do tempo necessário para

as atividades operacionais (como separação e faturamento de pedidos, que pode ser feito de

maneira automática por esses sistemas); maior controle financeiro da loja virtual; a agilidade

no processamento de pedidos que essas ferramentas trazem potencializam a automação e a

integração entre todas as áreas da empresa. Ademais, ficou evidente que: não existe um ERP

específico que seja mais apropriado; a fase de escolha do sistema é importante para entender

qual o que mais se adapta às necessidades do vendedor e e é necessário entender a fase de

maturidade do vendedor para a escolha. ERPs como o Bling (figura 9) são mais baratos e

menos personalizáveis, já ERPs como o KPL (figura 10) são mais caros, porém mais

poderosos e permitem mais personalizações. Os entrevistados sugerem que em momentos

iniciais os vendedores devem escolher ferramentas mais baratas para depois evoluírem para as

mais caras e robustas.

Figura 9 - ERP Bling
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Fonte: www.bing.com.br

Figura 10 - ERP KPL

http://www.bing.com.br
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Fonte: www.onclick.com.br

4.2.2.4 Centralizadores de canais (Hubs)

É uma prática comum entre os entrevistados vender em mais de um canal para

maximizar seus ganhos. O vendedor que utiliza o Mercado Livre geralmente vende em outros

marketplaces, como Magalu, B2W, CNova e Amazon. Além disso, o vendedor também possui

sua própria loja no on-line. Considerando esse cenário, conforme o volume de vendas

aumenta, a gestão nessas diferentes plataformas se torna complicada. Por exemplo: o mesmo

produto deve ser publicado nos diferentes canais, e publicar e gerenciar eles de maneira

individual em cada canal são um trabalho operacional custoso que muitas vezes requer uma

equipe dedicada a isso, como relataram alguns entrevistados. Ademais, outros pontos surgem

na gestão multicanal, como a questão do gerenciamento do estoque (controle do estoque de

produtos quando as vendas de um mesmo produto são geradas de diferentes canais podendo

gerar problemas de ruptura de estoque).

Para otimizar recursos e centralizar a gestão dos anúncios e do estoque, o hub de

integração tem justamente o objetivo de centralizar toda a operação em um único sistema.

Dessa forma, o vendedor gerencia todas as suas contas de diferentes marketplaces em um só

http://www.onclick.com.br
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local. O hub também faz a integração com outras soluções tecnológicas como ERPs,

plataformas de e-commerce e soluções de logística, permitindo que o vendedor possa operar

em uma única ferramenta. 21 entrevistados utilizam hubs para centralizar a gestão das vendas,

sendo que os hubs mais utilizados são Shopping de Preços e ANYMARKET (quadro 9). Os

casos pontuais que utilizam diretamente os marketplaces, sem a necessidade do hub,

argumentam que possuem apenas dois canais de venda e um catálogo de produtos muito

pequeno (inferior a 50), possibilitando a gestão descentralizada, ou seja, as duas variáveis

mais importantes para entender se a utilização do hub é importante são: quantidade de canais

utilizados e quantidade de catálogo de produtos. Quanto maior for esse número, mais

propenso está o vendedor em utilizar um hub para centralizar a sua gestão nos marketplaces.

Quadro 9 - Hubs utilizados pelos entrevistados

Ferramenta Quantidade

Shopping de Preços 5

ANYMARKET 3

Outros 13

Sem hub 3

Total 24
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

O hub ANYMARKET (figura 11), por exemplo, é um dos mais citados pelos

entrevistados, pois além de realizar a centralização dos canais, também possui muitas

conexões com outros sistemas utilizados pelos vendedores, como ERPs e plataformas de

e-commerce. Esse é um dos pontos mais críticos para a escolha do hub: quais são os sistemas

(ERPs, plataformas e marketplaces) utilizados pelos vendedores que precisam estar

centralizados.
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Figura 17 - Hub ANYMARKET

Fonte: www.anymarket.com.br

4.2.2.5 Comunicação pré- e pós-venda

Durante o fluxo da venda nos marketplaces, comprador e vendedor necessitam se

comunicar basicamente em dois momentos: antes da venda, em forma de perguntas, quando o

comprador tem a intenção da compra e tem alguma dúvida sobre o produto e depois da venda,

quando o comprador tem alguma questão em relação ao pedido efetuado ou até mesmo uma

reclamação sobre o produto recebido. Em ambos os casos (perguntas pré-venda e mensagens

pós-venda), existem ferramentas que são integradas aos marketplaces, nas quais o vendedor

pode realizar a gestão da comunicação fora dos marketplaces com o objetivo de ter uma maior

otimização do seu atendimento. Os entrevistados, inclusive, relataram que utilizam

ferramentas desse tipo (quadro 10). É o caso, por exemplo, do integrador GoBots (figura 12).

http://www.anymarket.com.br
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Esse integrador utiliza inteligência artificial, como o uso de bots , para responder as2

perguntas e as mensagens dos compradores. O vendedor tem a possibilidade de ensinar o

algoritmo para aumentar a acuracidade das respostas, ou seja, o robô pode substituir o

trabalho humano e responder as perguntas e mensagens, possibilitando aos vendedores reduzir

o esforço operacional e a economia de pessoal.

Quadro 10 - Ferramentas de comunicação utilizadas pelos entrevistados

Ferramenta Quantidade

Gobots 6

Real Trends 5

Ideris 4

Outros 9

Total 24
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Figura 12 - Comunicador pré- e pós-venda GoBots

2 Bot, diminutivo de robot, também conhecido como Internet bot ou Web robot, é uma aplicação de software
concebido para simular ações humanas repetidas vezes, de maneira padrão, da mesma forma como faria um
robô.
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Fonte: www.gobots.ai

Os entrevistados citaram que o uso de ferramentas de comunicação é essencial para a

operação, não somente pela parte da automatização, mas, também, pela programação de

respostas prontas para a maioria das dúvidas, além disso existe a possibilidade de responder

pelo celular para ganhar agilidade no dia a dia da operação. Entretanto, comentaram que

ainda há ressalvas sobre os bots e que eles não conseguem responder todo o tipo de pergunta e

mensagem, pois alguns conteúdos são complexos e únicos, exigindo que a resposta seja

humanizada, como cita o vendedor B:

"Mensageria sem condições de responder automático a tudo, cada mensagem, cada

reclamação é um cliente diferente, então tem que ser humanizado, é o que eu sempre falo

para a minha equipe, principalmente atendimento pós-venda, sai do digital, vai para o

pessoal, o cliente sente muito mais, ele gosta disso daí. Cada vez mais você compra pela

internet, você quer agilidade" (Vendedor B).

Dessa maneira, conclui-se que o uso dos integradores de comunicação é essencial para

agilizar e automatizar a maioria das perguntas e mensagens, porém com a ressalva que

http://www.gobots.ai
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mensagens com temas mais complexos (como devoluções) podem exigir o atendimento de um

colaborador ao invés de uma resposta pré-programada.

4.2.2.6 Ferramentas de gestão de envios

Os marketplaces oferecem aos vendedores alguns tipos de serviços logísticos. No caso

do Mercado Livre, por exemplo, é oferecido o "Mercado Envios", que trabalha com centros

de distribuição próprios e com as principais transportadoras do Brasil para oferecer a logística

de entrega dos pedidos dos vendedores aos compradores. Os entrevistados relataram que optar

pelos serviços logísticos oferecidos pelos próprios marketplaces, geralmente, é a melhor

solução, pois eles podem focar seus esforços nas vendas enquanto os marketplaces se

preocupam com a logística, que é um processo complexo; todavia, a medida em que os

vendedores crescem, eles podem optar por terem sua própria logística.

Alguns exemplos envolvem a contratação de motoboys para fazer entregas no mesmo

dia para oferecer um serviço rápido e atender a urgência de muitos clientes que compram de

última hora; outros envolvem a entrega de produtos de grande porte, que não são suportados

pelos modelos logísticos oferecidos pelos marketplaces. Em ambos os casos, como a logística

é por conta do vendedor, ou seja, o vendedor não utiliza o serviço logístico do marketplace, é

necessário um integrador que faça a gestão do frete. Nove entrevistados utilizam esse tipo de

serviço. Aqui é importante citar que esse é um atributo que deve ser avaliado quando a

empresa não pode utilizar os modelos logísticos dos próprios marketplaces, seja pelo tipo de

produto, como produtos de grande porte, eletrodomésticos, móveis etc., ou seja pelo fato de

querer aperfeiçoar ainda mais o modelo logístico utilizado nos marketplaces (utilização de

modelo híbrido: próprio + marketplace).

O integrador mais utilizado pelos entrevistados é a Intelipost (figura 13), um

integrador de marketplaces com soluções que integram embarcadores (como e-commerce,

varejistas, indústrias, marketplaces, operadores logísticos) e transportadoras, proporcionando

a visão geral das entregas e redução de custos logísticos. As soluções incluem cálculo de frete,

gestão de despacho, rastreamento de entregas e auditoria de faturas, com o objetivo de

redução de custos logísticos e visibilidade em tempo real das entregas.

Figura 13 - Integrador de envios: Intelipost
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Fonte: www.intelipost.com.br

4.2.3 Características pessoais

Ao considerar que o e-commerce (e os marketplaces) são áreas relativamente novas,

em constante mudança e com muitas oportunidades, todos os entrevistados mencionaram

algumas características pessoais que são imprescindíveis para responder a esse novo contexto,

realizar uma melhor gestão do negócio e, consequentemente, atingir o sucesso nas vendas

nesses canais.

Aqui cabe mencionar que todos os entrevistados também são os principais

responsáveis pelas empresas, então o engajamento dessas pessoas não impacta apenas

diretamente em seu rol de trabalho específico, como o de suas equipes e dos processos das

empresas como um todo, mas na construção de relações pessoais e até familiares entre as

pessoas que trabalham juntas e são bastante leais. Ao mesmo tempo, esse ambiente de diálogo

aberto e honesto é propício para agilizar alterações internas e se adaptar ao mercado dos

marketplaces. O quadro 11 resume as características mais citadas:

Quadro 11 - Principais características pessoais citadas pelos entrevistados

Característica pessoal Benéfica/Prejudicial Detalhe no contexto dos

marketplaces

http://www.intelipost.com.br
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Adaptável Benéfica Velocidade em se adaptar aos

movimentos dos marketplaces, com

constantes mudanças, tanto nas regras

das plataformas como na demanda dos

compradores.

Questionador e crítico Prejudicial Termo foi empregado nas entrevistas

para questionar as mudanças realizadas

pelos marketplaces (ao invés de se

adaptarem a elas).

Acomodação Prejudicial Períodos de acomodação, com pouca

ou sem rápida resposta às mudanças

solicitadas pelos marketplaces.

Empreender com riscos Benéfica Aqui os entrevistados comentaram que

não foram avessos aos riscos,

principalmente no início de suas

operações no e-commerce, no qual os

vendedores não possuíam muitos

recursos para investir no mercado dos

marketplaces.

Capacitação autodidata Benéfica Capacidade de aprendizado por conta

própria, sem auxílio de terceiros (como

por exemplo, influencers em

marketplaces) foi essencial na

trajetória dos entrevistados.

Early adopter Benéfica Aqui o termo early adopter foi

empregado aos vendedores que estão

abertos à experimentação de novidades

e novas funcionalidades lançadas pelos
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marketplaces. Os entrevistados

relataram que essa característica de

rápida experimentação é benéfica e

contribui para a rápida adaptação aos

modelos propostos pelos marketplaces.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Os vendedores relataram que a adaptabilidade é uma das características que julgam

mais importantes em seus perfis, considerando suas trajetórias de sucesso nos marketplaces.

Isso porque essas plataformas alteram suas regras constantemente e muitas vezes esses avisos

são feitos com pouco tempo para adaptação, então quem se adapta mais rápido acaba tendo

mais vantagens.

Encarar as mudanças como oportunidade e diferencial competitivo é fator fundamental

e todos os entrevistados se mostraram abertos a serem beta testers do Mercado Livre, se3

houver a possibilidade. Muitos dos vendedores incorporaram a habilidade ao longo do tempo

e criaram estruturas de equipe e processos para atender as mudanças, como relata o vendedor

A:

"Eu acho que as decisões mais corretas que mais alavancaram o negócio foi não parar no

meio das mudanças (...) quando a gente fala do (...) marketplace ou varejo on-line (...) a

mudança é muito radical e dinâmica, é muito veloz, é muito rápido, muda-se tudo de uma

hora para outra (...) a gente acertou mais foi ser como somos hoje: extremamente adaptáveis,

sabe? A gente se adapta muito rápido aos novos momentos, às novas necessidades (...) por

exemplo, um produto começou a ficar muito competitivo, a gente já está muito dinâmico em

criar novos produtos bons, sabe? O canal de venda mudou a regra ou a forma de trabalhar, a

gente se adapta muito rápido. Mudou a forma de pedir, a gente se adapta muito rápido. Eu

vou te dar um exemplo: eu tenho uma expedição hoje com 130 funcionários (...) tem dias de

expedir 2 mil pedidos e tem dias de eu expedir 6 mil pedidos, eu consigo ajustar a minha

operação muito fácil (...) a melhor decisão que eu acho que a gente tomou é sempre estar

muito pronto para mudança” (Vendedor A).

3 Pessoa que testa versões preliminares (beta) de programas ou produtos para detecção de problemas.
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O oposto, ou seja, responder às mudanças com atrasos ou até mesmo vivenciar

períodos de acomodação e de questionamento das regras impostas pelos marketplaces, pode

ser prejudicial para o negócio. Muitos dos entrevistados relataram que esse comportamento

prejudicou a operação e deixou espaço para os concorrentes como, por exemplo, decidir não

adotar o modelo logístico de fulfilment do Mercado Livre e continuar com os processos

logísticos atuais, no qual os vendedores estavam mais seguros (mas que também eram

processos que apresentavam maior lentidão). Outros também vêem vendedores concorrentes

que não conseguem atingir melhores resultados exatamente por realizarem muitos

questionamentos ao invés de colocar esforços para serem adaptáveis. Os vendedores F e J

comentam sobre o comportamento:

"Diariamente a gente tem que refazer a rota. Então é uma faca de dois gumes. Ao mesmo

tempo que o cenário muda totalmente, surgem novas oportunidades. Então uma coisa que eu

sempre falo para o pessoal é que a gente tem que se adaptar de uma forma muito rápida.

Para ter uma ideia, Paulo, às vezes eu... eu, de repente, olho e falo: “Pô como é que surgiu

isso e eu não tô acompanhando!”. Sabe? De dois meses para cá eu não acompanhei e é como

se eu tivesse dormido no tempo. Dois meses, você sabe que o cenário muda totalmente. Por

exemplo, o Mercado Livre de repente lançou o fulfillment e todas as grandes foram lá e

também fizeram fulfillment, entende? De repente, falei: “Opa! Peraí! Eu vi que o Mercado

Livre ia ter um Fulfillment e agora tá todo mundo aqui, e os meus concorrentes estão

entrando, e eu tô ficando pra trás! Não, não! Tem que se manter atualizado”. Então eu acho

que uma das principais qualidades nossas, é estar sempre se readaptando a diversas

situações, né? E se caso você não se adapte, você é engolido" (Vendedor F).

"A mudança a gente sabe que sempre vai ter, então a gente tem que se adaptar, primeiro

momento você acabando não concordando. Mas vai fazer o quê? Você está ali, se você vai

embora, você vai abrir espaço para o seu concorrente, então você tem que se adaptar e

atualizar, se a partir daquele momento tem um custo de R$5 abaixo que R$99, depois R$79,

você tem que trabalhar em cima daquilo. Você tem o frete grátis agora a partir de R$79?

Você vai ter que colocar no preço aquilo, e trabalhar estrategicamente, vai ter produto que
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vai colocar um pouco para baixo, outro para cima. Eu acho que assim, é questão de se

adaptar, às mudanças acabam acontecendo” (Vendedor J).

Outra característica relatada como essencial pelos entrevistados é a de não apresentar

aversão a riscos. No início de suas operações nos marketplaces, os vendedores não possuíam

um horizonte claro de sucesso, porém decidiram arriscar. Muitos, inclusive, com pouco ou

nenhum recurso para fazê-lo. O vendedor T relata que não demonstrou medo de arriscar ao

criar sua operação nos marketplaces, relatando a experiência de uma história com perdas e

ganhos:

"A gente tem que confiar nas pessoas ao nosso lado, delegar funções, é uma coisa que no

comércio para mim foi muito difícil. Então acho que tem que empreender, no Brasil a pessoa

não pode... não é no Brasil, é no mundo, ela não pode ter medo, você não pode ter medo de

arriscar. E uma coisa que eu sempre tive na cabeça nas corridas que eu ganhei, cara, é

questão de 1 segundo, velho. Você não tem 10 minutos para você cansar, bicho, é agora ou

nunca! Então ganhei muito, perdi muito, sabe, como atleta, mas isso hoje, para a minha

bagagem, dentro da minha empresa, eu vejo que assim: “Cara, eu não tenho medo de

arriscar a nada” (Vendedor T).

A capacitação de todos os entrevistados se deu de forma autodidata, ou seja, não

buscaram terceiros nem fizeram nenhum tipo de curso sobre os marketplaces. Isso se dá em

parte porque como as plataformas estão em constante mudança o que é válido atualmente

pode não ser válido posteriormente. Muitos também criticaram alguns influencers do

e-commerce que estão surgindo e que são especializados nos marketplaces, comentando que

as dicas oferecidas por esses profissionais não são úteis, pois não tem base na experiência de

venda, como eles possuem. O vendedor D, por exemplo, narra sua história autodidata de

início e que depois de alguns anos foi buscar conhecimento de maneira mais tradicional:

"Durante um grande período da minha vida meu conhecimento, ele era com base no...

realmente fazer ali mesmo, praticando, atuando, estando dentro do negócio, entendendo os

conceitos, entendendo, aprendendo na prática. O meu conhecimento, ele vinha muito da

prática e de uma forma muito empírica. De um tempo para cá, eu comecei a mudar isso, fazer
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alguns cursos, aí de um tempo para cá eu comecei a mudar, comecei a ler, comecei a estudar,

a buscar um conhecimento tradicional, para que realmente eu aplicasse no negócio e hoje eu

sou um cara assim, que gosta muito de ler, e assim, estou sempre lendo livros aí para me

atualizar. Acompanho bastante o que está acontecendo no Vale do Silício, e o conhecimento

que (...) conheço que estão no livro mesmo, livros direcionados à gestão, direcionados à

estratégia, mindset. (Vendedor D).

4.2.4 Logística

Neste item o estudo considera a logística como a capacidade de entrega dos produtos

relativos aos pedidos realizados nos marketplaces pelos vendedores aos seus compradores. O

fator crítico mapeado está relacionado com o atributo da velocidade e em como os vendedores

implementam estratégias para conseguir realizar as entregas cada vez mais rápidas, visto que

os marketplaces cada vez mais implementam regras mais rígidas para os vendedores com o

objetivo de prover uma melhor experiência para os compradores, que também estão mais

exigentes. No caso do Mercado Livre, o mecanismo de reputação implementado pela

plataforma privilegia os vendedores que possuem entregas mais rápidas e remove visibilidade

de quem faz o oposto. Os principais achados relativos a este ponto nas entrevistas foram os

seguintes:

a) foco na reputação e nas entregas rápidas: preocupação constante em ter uma excelente

reputação nos marketplaces, visto que o componente de entrega e logística faz parte do

esquema de reputação. No Mercado Livre, por exemplo, se o vendedor comete atrasos

na entrega, sua reputação é penalizada e ele perde visibilidade. Os vendedores relatam

que este ponto é o básico, ou seja, para se manter no mercado é um requisito

obrigatório;

b) adesão aos modelos logísticos dos próprios marketplaces: os marketplaces, como o

Mercado Livre, a Magalu, a B2W e a Amazon, possuem seus próprios modelos

logísticos. No caso do Mercado Livre, existe a entrega full, na qual o vendedor envia

seus produtos para o centro de distribuição do marketplace, não necessitando se

preocupar com a logística (quem realiza a entrega é o próprio Mercado Livre). Isso

colabora para que os pedidos sejam entregues mais rapidamente aos compradores e

reduz a carga de trabalho operacional do vendedor, permitindo que ele foque os
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esforços para outras áreas estratégicas como vendas, portfólio de produtos e finanças,

enquanto o Mercado Livre fica responsável pela logística. Também possibilita a

redução de erros operacionais e manuais, pois o processo fica a cargo do marketplace.

Cada vez mais os marketplaces estão se tornando também empresas de logística, então

pode não fazer sentido o vendedor colocar seus esforços nessa parte da operação. No

quadro 12 é possível verificar os modelos logísticos do Mercado Livre utilizados pelos

entrevistados: a maioria utiliza as entregas oferecidas pelo marketplace, com apenas

cinco entrevistados utilizando logística própria. Esses vendedores comentaram que

adotam o modelo próprio, porque trabalham com produtos de volume maior, que ainda

não são suportados pelos modelos logísticos dos marketplaces. Os vendedores também

utilizam modelos logísticos combinados de acordo com a sua necessidade: por

exemplo, pode-se utilizar logística própria para entrega de geladeiras (que são

produtos maiores) e logística do marketplace para entregar celulares (produtos

menores);

c) early adopters de novos modelos logísticos: os marketplaces se encontram em um4

contexto cercado por inovação. Na área de logística, realizam lançamentos de novas

funcionalidades a todo momento. No Mercado Livre, por exemplo, é possível citar

alguns mais recentes, como os modelos de fulfillment, no qual o vendedor utiliza o

próprio centro de distribuição da empresa e o modelo flex, em que o vendedor pode

realizar entregas no mesmo dia por motoboys. Os entrevistados comentaram que

lançamentos desse tipo são verdadeiras oportunidades e que faz sentido a rápida

adesão, trazendo vários benefícios a serem utilizados como fatores de diferenciação

sobre os concorrentes, possibilitando entregas mais rápidas e com mais qualidade.

Os vendedores O e R relatam os benefícios de trabalhar com os modelos de fulfillment

(centro de distribuição do Mercado Livre) e coletas (onde o Mercado Livre realiza a coleta

dos produtos no local do vendedor) e como eles impulsionaram suas vendas. O vendedor R

comenta que é importante "chegar cedo" quando os marketplaces lançam novas

funcionalidades. A rápida adesão traz fator de diferenciação como comentam:

4 Nesse contexto, são vendedores que estão abertos à experimentação de novidades e novas funcionalidades
lançadas pelas plataformas.
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"A parte de logística, 99% é fulfillment, que dá mais comodidade (...) é muito bom fulfillment.

E a parte da coleta a gente faz também, só que é, um exemplo, o ano passado a gente teve um

produto nosso que acabou no full, a gente foi, ativou ele aqui para coleta, em três dias,

quatro dias, ele vendeu 12 mil e 800 pedidos" (Vendedor O).

"Tenho todos os modelos do Mercado Livre: Coleta, Full e Flex. E optei por eles logo no

começo. Me falaram: vamos cair para dentro? Vamos. Vamos para o Flex? Vamos. Eu

costumo falar que o Mercado Livre deu abertura... abriu as portas para mim, o Mercado

Livre me deu oportunidade, me fez chegar onde eu cheguei hoje. Porque se eu estiver junto

naquilo que o Mercado Livre lança, meu, quem chega cedo vai beber água limpa, vai beber

água suja se o projeto foi ruim, mas tem normalmente o Mercado Livre não vai errar. Uma

empresa bilionária não vai errar muito, então tem que estar junto" (Vendedor R).

Quadro 12 - Modelos logísticos do Mercado Livre utilizados pelos entrevistados

Logística Quantidade

Coletas 15

Fulfillment 14

Flex 6

Própria 5
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.2.5 Branding

Percebe-se, entre os entrevistados, que foi fundamental a maneira como executaram as

decisões de branding para se comunicar com os consumidores e como elas foram distribuídas

entre seus canais de venda (marketplaces e plataforma de loja própria). Os principais pontos

percebidos foram:

a) investimento inicial incorreto em plataforma própria: entendimento incorreto de que

vender no e-commerce significa ter uma loja própria ".com.br" ao invés de focar

esforços nos marketplaces. Enquanto o primeiro requer investimentos de marketing
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para tornar a marca conhecida, atrair consumidores e ser um canal com boas margens,

o segundo já possui compradores e realiza investimentos em marketing. O Mercado

Livre, por exemplo, realiza altos investimentos em Google Ads e é conhecido pelos

consumidores que estão acostumados a comprar pela plataforma. Dessa maneira, os

vendedores não precisam realizar investimentos em branding para atrair compradores,

mas apenas focar esforços em formar seu catálogo de produtos para vendê-los no

marketplace e ter sua marca conhecida por essas plataformas. O entrevistado Z relata

que demorou meses para entender que não precisaria investir na sua loja própria

on-line para iniciar as vendas e que poderia iniciar sem custos pelos marketplaces.

Muitos dos entrevistados relataram que o primeiro canal de venda on-line utilizado foi

o Mercado Livre, pela sua praticidade e por não ter a necessidade de investimento

inicial;

b) ter a própria loja on-line é importante: porém não como principal canal para obter

margens ou para realizar investimentos em marketing, mas como posicionamento da

marca e awareness, ou seja, aqui a recomendação é que os vendedores priorizem suas

vendas nos marketplaces e apenas tenham uma plataforma própria para awareness dos

seus consumidores. Muitos deles, antes de comprar nos marketplaces, buscam pelo

nome da loja no Google apenas para entender se a empresa existe, ou seja, ter uma loja

própria pode ser importante por isso. Nesse caso, o vendedor pode configurar sua

plataforma própria de maneira simples como, por exemplo, na própria plataforma do

Mercado Livre, chamada Mercado Shops, sem a necessidade de investimento em

branding. Posteriormente, quando o vendedor possuir mais recursos e tiver estrutura

em diversos canais, pode voltar a considerar investimentos em sua própria loja on-line.

Os vendedores entrevistados que são líderes em suas categorias relataram que vivem

esse momento, pois só agora chegaram nesse patamar e cogitam investimentos em sua

loja própria como canal para margens maiores;

c) estar presente em vários canais: é uma prática comum entre os vendedores

entrevistados operarem em múltiplos canais para maximizar suas margens. O

vendedor que utiliza o Mercado Livre geralmente vende em outros marketplaces,

como Magalu, B2W, CNova e Amazon e quer que seu portfólio de produtos chegue

aos compradores dessas empresas. Além disso, o vendedor também possui sua própria

loja no mercado on-line. Porém, um erro comum citado foi realizar o onboard
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simultâneo em vários canais: isso prejudica muito a gestão da empresa, porque cada

marketplace possui suas regras e características próprias. Por exemplo, crer que vender

no Mercado Livre é semelhante a vender na Amazon pode ocasionar problemas ao

vendedor, porque os mecanismos de reputação e logística são diferentes e requerem

implementação de estratégias diferentes. O recomendável é que o vendedor realize o

onboard em cada canal de maneira gradual e quando sua operação no canal já estiver

estabilizada aí poderá focar no próximo canal de venda. Também foi notado que o

Mercado Livre é o maior canal para 21 entrevistados;

d) experiência pré- e pós-venda é essencial em todos os momentos: isso se dá pelo

próprio mecanismo de reputação dos marketplaces. Se o vendedor oferece uma má

experiência, ele remove visibilidade dos vendedores nas plataformas e o inverso

também é verdade, ou seja, quanto melhor é a experiência, mais visibilidade o

portfólio de produtos tem nas plataformas. Esse requisito é considerado básico pelos

entrevistados: em todos os momentos da operação é um ponto de preocupação,

principalmente em oferecer produtos de qualidade, com poucas reclamações e uma

gestão de atendimento das reclamações recebidas pelos compradores.

O quadro 13 divide em três fases os momentos dos vendedores nos marketplaces e

mostra quais são as prioridades recomendáveis de acordo com os investimentos e os canais:

Quadro 13 - Fases e prioridades de branding dos vendedores entrevistados

Fase Prioridades

Fase 1: Entrada do vendedor no

e-commerce.

Onboard do primeiro marketplace.

Criação da loja própria on-line (.com.br) a partir de

plataformas gratuitas (como o Mercado Shops).

Fase 2: Vendedor conhece e opera

em pelo menos um marketplace

nos últimos três meses.

Onboard gradual da operação para outros

marketplaces.

Manutenção da loja própria on-line (.com.br).
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Fase 3: Vendedor já opera em

mais de três canais.

Operação em múltiplos marketplaces.

Investimentos de marketing na loja on-line própria.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

4.2.6 Equipe

Considerando a história dos vendedores narrada pelos próprios entrevistados,

percebe-se que a estrutura de colaboradores foi formada seguindo o crescimento das vendas

nos marketplaces e de acordo com a necessidade específica de cada um. Muitos iniciaram a

estrutura sem colaboradores, de maneira individual, e assim que houve necessidade (e

recursos financeiros) para tal, iniciaram contratações de novos colaboradores. As principais

áreas identificadas das estruturas das empresas entrevistadas foram:

a) cadastro de produtos: responsável pela inclusão e manutenção dos anúncios. Essa

parte é relatada como fundamental, pois é a vitrine do vendedor para os compradores.

Atributos como título, descrição e imagens são realizados nessa parte;

b) atendimento pré- e pós-venda: é o time que realiza a comunicação com os

compradores, seja no pré-venda, em que há dúvidas, seja no pós-venda, na gestão de

reclamações e devoluções. Esse é um papel chave para o e-commerce, pois para

manter uma boa reputação e ser privilegiado pelos mecanismos de buscas dos

marketplaces, é necessário ter um baixo índice de reclamações. Uma equipe eficiente

ajuda reduzir o índice. Alguns dos entrevistados possuem automatizações nas

mensagens enviadas, porém ressaltam que é importante humanizar a comunicação;

c) expedição e logística: responsável pelo fluxo do pedido - emissão da nota fiscal,

separação, embalagem, despacho e transporte. Essa área pode ser maior ou menor a

depender dos modelos logísticos trabalhados pelo vendedor. Quanto maior é a

logística própria, maior tende a ser a quantidade de colaboradores. Os entrevistados

comentaram que essa é a área com maior oportunidade de otimização amparada pela

tecnologia, principalmente pela utilização de sistemas de gestão (ERPs);

d) financeiro e contabilidade: relatada como área esquecida, porém fundamental. No caso

da contabilidade, a maioria realiza a terceirização dessa parte e conta com a ajuda de
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um ou mais escritórios de contabilidade. A área regulatória pode ser fundamental para

entender se a empresa pode poupar tributos e ter maior margem e preço de venda;

e) estratégia: geralmente é de responsabilidade dos proprietários da empresa. Conforme o

negócio cresce, os proprietários terceirizam as outras funções mais operacionais (como

logística, atendimento etc.) para focar na estratégia, por exemplo, lançamentos de

novos produtos e de ações regulamentares que possam oferecer maior margem nas

vendas.

Além das áreas aqui citadas, houve registro de áreas específicas. O vendedor A, por

exemplo, possui uma equipe dedicada a tendências de novos produtos. Outros vendedores de

marca própria de produtos podem ter área de produção e até mesmo fábricas.

Os vendedores entrevistados também ressaltaram processos que foram adotados em

relação a seus colaboradores que julgam essenciais para a manutenção e o sucesso da venda

nos marketplaces, são eles:

a) aspecto cultural crítico para as novas contratações: chama a atenção para que, na

seleção de novos colaboradores, sejam observadas as convergências entre os valores

pessoais dos proprietários com os valores da empresa, predominando relações pessoais

e até familiares entre pessoas que trabalham juntas e são bastante leais. Ao mesmo

tempo, esse ambiente de diálogo aberto e honesto é propício para agilizar alterações

internas e se adaptar aos marketplaces, que apresentam cenários de extrema

adaptabilidade. Muitos dos entrevistados relataram contratações consideradas erradas

e como isso prejudicou o negócio, mesmo que de maneira temporária;

b) capacitação por meio de rodízio de colaboradores: os entrevistados comentaram acerca

da dificuldade em contratar colaboradores com experiência em comércio eletrônico.

Nesse sentido, acabaram por contratar colaboradores sem experiência e colocá-los em

capacitações internas, inclusive realizando rodízios internos entre as áreas. Foi

relatado que a prática acelera a capacitação dos colaboradores e traz visão do todo;

c) times dedicados separados por marketplace: na medida em que o negócio evolui, uma

boa prática adotada é formar times dedicados em cada canal de venda. Alguns

entrevistados com estruturas maiores possuem esse tipo de formação. Exemplo: o

vendedor J possui um time específico para o Mercado Livre, outro para a Amazon e

outro para a B2W. A segregação acontece geralmente nas áreas de atendimento,

cadastro de produto, expedição e qualquer outra estrutura que seja influenciada pelas
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regras dos marketplaces. Como cada plataforma tem suas próprias regras, ao ter

equipes específicas se ganha agilidade e qualidade;

d) times eficientes ajudam a reduzir os custos fixos: os vendedores procuram manter suas

estruturas enxutas, porque a contratação e manutenção de colaboradores é cara,

aumenta o custo fixo e impacta na margem dos seus produtos. Por isso, a tecnologia,

conforme descrito neste projeto, é um dos fatores críticos para reduzir o trabalho

operacional e designar os colaboradores cada vez mais para áreas estratégicas;

e) ajuda de familiares: muitos entrevistados relataram ajuda de parentes e cônjuges na

construção do negócio, principalmente no início de suas operações, em que não

possuíam recursos para contratar colaboradores. Todos são do gênero masculino - o

que causa uma reflexão sobre quais as causas dessa diferença, talvez para uma

pesquisa futura. Muitos relataram que a ajuda das esposas foi fundamental para o

sucesso dos negócios.

4.3 QUADRO RESUMO

O quadro 14 traz um resumo dos principais fatores de sucesso e dos bloqueantes em

cada uma das dimensões de classificação:

Quadro 14: Dimensões, fatores de sucesso e bloqueantes

Dimensão Fatores de Sucesso Bloqueantes

Portfólio de

Produtos

Escolha da estratégia do oceano azul

(EOA) como diferenciação.

Produtos com marca própria.

Análise de tendências.

Parametrização dos produtos nos

Trabalhar com falsificações.

Ausência de estratégia de

diferenciação.

Multiplicação excessiva de

produtos/perda de relevância.
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marketplaces.

Utilização de produtos kits.

Entendimento da curva ABC.

Ganho de margem e ticket médio.

Remoção de produtos detratores.

Relacionamento com fornecedores.

Confusão de faturamento

com margem.

Tecnologia Uso da tecnologia é obrigatório para

escalar os processos.

Utilização de seis tipos de integradores:

Ferramentas de análise e concorrência

Plataformas de site próprio

Sistemas de gestão (ERPs)

Centralizadores de canais (Hubs)

Comunicação pré- e pós-venda

Ferramentas de gestão de envios

Escolhas incorretas de

tecnologia.

Características

Pessoais

Adaptável.

Empreender com riscos.

Capacitação autodidata.

Early adopter.

Questionador e crítico.

Acomodação.

Logística Foco na reputação e nas entregas rápidas. Processos manuais.



83

Adesão aos modelos logísticos dos

próprios marketplaces.

Early adopters de novos modelos

logísticos.

Logística própria ineficiente

versus a dos marketplaces.

Branding Criação da loja própria on-line.

Experiência pré- e pós-venda.

Onboard gradual por canal.

Mercado Livre como marketplace inicial.

Alto investimento na loja

própria.

Onboard simultâneo de

canais.

Equipe Estrutura de equipe com áreas chaves:

Cadastro de produto

Atendimento pré- e pós-venda

Expedição e logística

Financeiro e contabilidade

Estratégia

Aspecto cultural para as novas

contratações.

Capacitação por meio de rodízio de

colaboradores.

Times dedicados separados por

marketplace.

Estrutura enxuta de colaboradores.

Contratações incorretas.

Oportunidades de otimização

de recursos.
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Ajuda de familiares.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

5 CONCLUSÃO

O objetivo principal desta pesquisa foi atingido a partir da condução de entrevistas

alguns dos vendedores mais bem-sucedidos do Mercado Livre e de outros marketplaces do

Brasil, utilizando uma abordagem qualitativa e de caráter exploratório, foram mapeados

atributos de sucesso em comum relatados pelos entrevistados.
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Os vendedores foram unânimes em julgar que os marketplaces possibilitaram a

transformação em suas vidas, seja para driblar a crise, o desemprego e mais recentemente, a

pandemia. Este movimento vai ao encontro do que dizem os números recentes de crescimento

do e-commerce citados nesse projeto.

A vantagem competitiva do modelo de marketplaces trouxe conveniência, preço,

velocidade e vasta seleção de catálogo de produtos para os compradores; para os vendedores,

possibilitou mais facilidade e oportunidades para vender. Essas mesmas vantagens também

trouxeram uma alta competitividade entre os próprios vendedores da plataforma e a

necessidade de poder se diferenciar para alcançar os compradores e o sucesso nas vendas.

A Teoria dos Sinais, base teórica deste trabalho, pode ser evidenciada por meio do

trabalho dos entrevistados nas dimensões mais importantes dos marketplaces para que se

pudessem reduzir os ruídos na comunicação com os compradores e, também, permitir enviar

sinais de maior qualidade aos compradores, diminuindo o ruído da assimetria de informações

(MAVLANOVA; BENBUNAN-FICH; KOUFARIS, 2012). Os marketplaces possuem

mecanismos de reputação e feedback, em que o algoritmo privilegia os melhores vendedores,

provendo mais visibilidade aos compradores, e, consequentemente, mais sucesso nas vendas e

menos ruído nas informações trocadas.

Entre os fatores de sucesso mapeados, algumas dimensões se destacaram para serem

priorizadas ao longo do tempo e, assim, alcançar patamares de excelência na venda on-line:

portfólio de produtos, tecnologia, características pessoais, logística, branding e estrutura de

equipe. O estudo detalhou cada uma dessas dimensões e como tais foram efetivadas ao longo

do tempo para serem fundamentais para a jornada de excelência destes vendedores.

Um dos pontos mais críticos verificados foi entender que o vendedor deve definir um

portfólio de produtos de qualidade, atrativo aos compradores. Devido à alta concorrência de

vendedores nos marketplaces, essa definição requer algumas estratégias, desde a escolha e o

relacionamento com os seus vendedores, passando por estratégias como, por exemplo, a do

oceano azul (EOA) ou o entendimento da curva ABC, até o carregamento desses produtos nos

marketplaces. Ter o portfólio de produtos em constante aprimoramento e que as escolhas

possam ter o cliente como o centro da estratégia (customer centric) são fundamentais.

A tecnologia foi bastante citada pelos entrevistados, sendo um dos fatores que

possibilitou a escala dos processos e a redução de trabalho operacional. Existe um "pacote" de

ferramentas integradas aos marketplaces utilizadas pelos vendedores bem-sucedidos, que são
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cruciais para atingir tais objetivos: ferramentas de análise e concorrência; plataformas de site

próprio; sistemas de gestão (ERPs); centralizadores de canais (Hubs); comunicação pré- e

pós-venda e ferramentas de gestão de envio.

Os entrevistados relatam que suas características pessoais foram determinantes em

suas trajetórias de sucesso nos marketplaces. Perfis com características como adaptabilidade,

empreendedorismo, capacidade autodidata e early adopter de funcionalidades são alguns dos

atributos principais identificados em suas trajetórias, não somente em relação aos

proprietários, mas também em como conseguiram transmiti-los aos colaboradores de suas

empresas. Em um ambiente extremamente competitivo e repleto de mudanças, como é dos

marketplaces, estes atributos são ainda mais fundamentais, visto que requerem respostas

rápidas a estas mudanças a todo momento.

Constatou-se também que a logística da entrega dos pedidos é fundamental para

atingir a excelência na experiência de compra e venda. Os marketplaces cada vez mais exigem

tempos menores de entrega e muitos dos vendedores optaram pelos próprios modelos

logísticos dos marketplaces, seja em modelos de coleta (em que o próprio marketplace retira

os produtos no local do vendedor), seja no modelo fulfilment, no qual os produtos ficam

armazenados nos centros de distribuição dos próprios marketplaces. Isso agiliza a entrega,

transfere a responsabilidade para que os próprios marketplaces realizem estes processos, e traz

redução do custo operacional dos vendedores, permitindo que foquem em áreas estratégicas,

como definição do portfólio de produtos e de regulamentação.

Considerando a história dos vendedores entrevistados no e-commerce e nos

marketplaces, também foi notado que houve uma estratégia bem-sucedida para entender quais

os momentos apropriados para investir em determinados canais. Com o constante crescimento

do e-commerce, novos marketplaces vão surgindo. Ademais, o vendedor também tem a opção

de ter seu site com sua loja própria. Ter a consciência de quando começar e por quais canais

também é essencial para atingir a excelência operacional.

Foi possível constatar que à medida que o negócio dos vendedores cresceu,

contrataram-se colaboradores, formaram-se times e montaram-se algumas estruturas para

atender os objetivos dos compradores dos marketplaces. Entender como criar e desenvolver os

times da melhor maneira, bem como implementar processos também foi um dos resultados

evidenciados nas entrevistas.
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Por fim, os fatores críticos de sucesso utilizados pelos mais bem-sucedidos vendedores

do Mercado Livre e de outros marketplaces do Brasil ao longo do tempo, podem ser utilizados

por outros vendedores e empreendedores que já iniciaram - ou que gostariam de iniciar - as

vendas nos marketplaces, a fim de diminuir assim o ruído da assimetria de informações

(MAVLANOVA; BENBUNAN-FICH; KOUFARIS, 2012) de acordo com a Teoria dos

Sinais. Dessa maneira, seus negócios podem atingir patamares de excelência nos diversos

marketplaces do Brasil.

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

A primeira limitação enumerada diz respeito ao fato de o estudo ter um campo de

atuação focado em um marketplace no Brasil, o Mercado Livre. Mesmo seguindo os métodos

qualitativos adequados ao trabalho e com todo o embasamento teórico apresentado,

entende-se que não é possível generalizar os resultados obtidos para outros marketplaces.

Outros estudos baseados em outras plataformas atuantes no país podem complementar os

resultados encontrados.

O estudo foi focado em um tipo de venda on-line, os marketplaces, porém existem

outras formas de vendas on-line como, por exemplo, por meio de blogs, Instagram, Facebook,

Tik Tok, clubes de desconto, afiliados e vários outros modelos. Sugerem-se estudos adicionais

sobre esses canais on-line em complemento a esta pesquisa.

O planeta enfrenta uma crise decorrente da pandemia da Covid-19 e já existe bastante

literatura na internet sobre o tema, mas, aparentemente, nada ainda voltado especificamente e

formatado cientificamente para o e-commerce, marketplaces e como a pandemia tem

influenciado esse meio. A mudança de hábitos de consumo envolve tanto o lado da compra,

como dos consumidores pensando em comprar cada vez mais sem contato humano (risco de

contágio), como do lado da oferta, sobre como atender melhor uma maior massa de clientes

novos no mercado on-line. Sugere-se trabalho específico sobre esse tema, que ainda será

bastante estudado ao longo dos próximos anos.
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APÊNDICE A– Roteiro semiestruturado para a entrevista

1. Apresentação

a) Apresentação do entrevistador: Paulo Eduardo Pires Kaercher (mestrando /

pesquisador / gerente de TI do Mercado Livre)

b) Apresentação da pesquisa e título do trabalho: Fatores de Sucesso na Implementação e

Manutenção da Venda On-line em Marketplaces

c) Sigilo e ética: O trabalho seguiu os padrões éticos do Código de Ética da empresa e o

Código de Conduta da FGV-EASP.

2. Questionário semiestruturado

a) Qual a necessidade de a empresa iniciar as operações nos marketplaces? Por que

aderir? Qual a história da empresa?

b) Ao longo do tempo, quais as decisões e os processos executados que você acha que

levaram / levam a empresa ao sucesso de performance atual nos marketplaces? Quais

as melhores decisões?

c) E as piores decisões? Alguma prejudicou o desempenho, por exemplo?

d) O que você acha que é feito diferente da concorrência para ter o status atual?

e) Como é realizado o monitoramento dos concorrentes? Em sua opinião isso tem fator

fundamental nos resultados?

f) Como é a estrutura da empresa? O que é focado em marketplaces?

g) Como a organização responde às frequentes mudanças que os marketplaces realizam?

h) Como foi a estratégia de venda em diferentes canais ao longo do tempo?

https://store.hbr.org/product/alibaba-and-the-future-of-business/R1805F
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i) Em relação aos atributos abaixo, comente quais deles você considera fundamental para

ter alcançado o desempenho atual e que iniciativas foram realizadas ao longo do

tempo.

i) Estratégia de portfólio de produtos

ii) Logística de entrega

iii) Atendimento pré- e pós-venda

iv) Investimento em marketing e redes sociais

v) Tecnologia / Integrações

vi) Monitoramento de concorrentes

vii) Duplicação de produtos e contas

viii) Capacitação

j) Qual feedback você tem sobre o Mercado Livre? E em comparação aos outros

marketplaces?

k) Alguma dúvida adicional sobre o projeto ou sobre a entrevista?

l) Agradecimento.


