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E-commerce



Antes

• Sem estoque dedicado ao e-commerce

• Vender primeiro para depois equilibrar o estoque

• Problema de entrega

• Defeito no produto



Antes



Atualmente

• Estoques para vender pelo e-commerce

• Informam disponibilidade do produto no site



Atualmente



Marketplace

• Marketplace: Local onde se faz 
comércio de bens e serviços

• E-marketplace: espaço virtual onde 
produtos e serviços são oferecidos 
aos consumidores

• Diferentes lojas

• Pode vender produtos iguais a 
preços diferentes



Marketplace
Vantagens

• Para o cliente:

– maior concorrência

– maior poder de escolha

– melhores preços

• Para o vendedor:

– visibilidade

– ser mais facilmente encontrado 
pelo comprador



R$ 44,8 
bilhões

E-commerce + Marketplace – Brasil
(e-bit - 2015)



8 dos 14 sites de comércio mais acessados do 
mundo são Marketplaces



6 dos 10 sites de comércio mais acessados do 
Brasil são Marketplaces



Marketplace = consolidador de demanda



Faturamento de U$ 101 bilhões (2016)
7 milhões de lojistas vendendo em seu site

800 milhões de produtos cadastrados

No Brasil:
Vendas de R$370 milhões anuais

Mais de 2,5 milhões de usuários no País



US$ 107 bilhões
+ 300 milhões de produtos cadastrados

(2015)



US$ 500 milhões (Previsão de faturamento global)
+ 400 butiques originárias de 36 países

+ 10 milhões de visitas/mês
(2015)



Faturamento Brasil: US$ 290,6 milhões 
25 milhões de produtos disponíveis

128,4 milhões de itens vendidos



R$ 856 milhões
Mais de mil de marcas

50 mil produtos 
(2015)



Logística e-commerce
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Logística e-commerce

LAST 
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Logística e-commerce

Last Mile

• Momento decisivo 
para medir a 
qualidade de uma 
empresa ante os 
consumidores



Correios

• Principal escolha dos lojistas brasileiros
• Marca reconhecida: Segurança e 

transparência

Entrega via carro

• É possível ter o próprio veículo e 
motorista ou contratar uma empresa 
terceirizada



Entrega via moto

• Para e-commerces mais estruturados 
com consumidores residindo na 
mesma cidade da empresa

Entregas ecológicas

• Bicicleta ou outro meio de transporte 
alternativo

• Não é muito popularizado no Brasil 
por falta de ciclovias e locais 
adequados para locomoção



Sustentabilidade





Caso Amazon

Amazon: 
Marketplace onde 
metade dos itens são 
vendidos por lojas 
terceiras





Caso Crate&Barrel

Crate & Barrel:

• E-commerce de 
decoração e itens para 
casa

• Tem atualmente 30 
itens de terceiros em 
projeto piloto na 
RevCascade



Revcascade:
• Plataforma que conecta 

fornecedores e compradores

Drop shipping:
• O produto é disponibilizado no 

marketplace
• O fornecedor é quem se 

encarrega de entregar o 
produto para o cliente final

Caso Crate&Barrel



Marketplace do e-commerce = logística mais 
sustentável 

Marketplace

• Consolidação de cargas

• Maior eficiência

• Otimização de entregas



Para o futuro...

FullfillmentBig Data

Last Mile
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