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Introdução

Principais percepções
• Canal certo: Compreender o posicionamento e o perfil do consumidor de cada

marketplace é fundamental para uma correta tomada de decisão.
• Abordagem sob medida: Marcas experientes alocam sortimentos otimizados
aos diferentes perfis de marketplaces para atender com precisão a demanda,
enquanto protegem o valor percebido da marca.
• Considerações de custo: Cada marketplace tem uma estrutura de taxas, bem
como mecanismos de preços, descontos e promoções que impactam no custo
de fazer negócios neste modelo.

As medidas de restrição preventivas e as interrupções na cadeia de
suprimentos provocadas pela Covid19 aceleraram a participação das marcas
nos marketplaces de moda online.

Embora o número de novos casos relatados esteja diminuindo em várias partes
do mundo, a maioria dos consumidores planeja continuar comprando roupas
online mesmo quando as lojas físicas reabrirem em definitivo. O principal
motivo é a conveniência e acessibilidade vivenciadas quando tiveram que

recorrer às compras online durante a pandemia.

De acordo com o estudo realizado pela empresa de tecnologia financeira FIS, o
mercado de e-commerce deve crescer 57% até 2024 no Brasil. Em 2020, os
gastos com o comércio eletrônico cresceram 22,2%, o crescimento mais rápido
dos últimos cinco anos. Com isso, os marketplaces de moda online devem ser
parte integrante do novo normal.

Instagram @topshop

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19
https://olhardigital.com.br/2021/03/24/pro/segmento-de-e-commerce-pode-crescer-cinquenta-e-seis-por-cento-no-brasil-ate-2024/
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Introdução (cont.)

Marcas que ainda não ingressaram nos marketplaces online com medo
de canibalização de suas vendas nas lojas físicas ou da sua venda direta

via website ou outras mídias sociais (DTC), agora terão que
reconsiderar cuidadosamente para se manterem competitivas.

Conforme as marcas embarcam em sua jornada digital, algumas lutam
para encontrar o canal certo para expandir sua base de clientes. Para
outros que já participam de marketplaces de moda online,
complicações podem surgir quando se trata de otimizar a alocação do
sortimento.

Este relatório destaca os principais fatores de consideração para
marcas antes de ingressar em novos marketplaces online, com foco em
sortimento e preços.

Mais de 422.798 pontos de dados da Zattini, Posthaus, Oqvestir foram
analisados de fevereiro a junho de 2021.

Todos os dados usados neste relatório são oriundos de produtos de varejo
on-line, conforme rastreado pelo Omnilytics, a menos que mencionado de
outra forma. Instagram @asos
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Uma estratégia omnicanal permite que as marcas de moda atendam os consumidores
onde quer que eles estejam - no mundo físico ou digital.

Na época pré-crise, a ênfase dos negócios de moda estava principalmente em se mover
do offline para o online. Agora, no entanto, a ênfase mudou para definitivamente
aumentar a presença online.

Focar todos os esforços unicamente na sua venda direta ao consumidor via website
próprio e outras mídias digitais, não é mais suficiente para se destacar no mercado.
A participação nos marketplaces de moda online pode aumentar a exposição de uma

marca a uma base de consumidores maior e um novo segmento de clientes.

Ao entrar em marketplaces online, o primeiro fator a considerar é escolher entre uma
abordagem de vertical única ou multi vertical.

Marketplaces de Vertical Única &Multi Vertical
Embora a chances de exposição da marca sejam maiores em marketplaces multi vertical,
com alta relevância e recorrência, os preços devem estar alinhados com a base destes

consumidores. Optando por um marketplace de vertical única em moda, permitirá que
os holofotes brilhem somente sobre vestuário, em vez de compartilhar sua atenção com
outras categorias, como eletrônicos, casa, beleza, entre outros.

Uma marca pode alocar por exemplo um mix diferenciado para um marketplace de
vertical única, e um mix sortimento de básicos para um marketplace multi vertical e
ainda assim desfrutar do sucesso de ambos os canais. A mensagem final é sobre adaptar
a abordagem para atender às necessidades específicas de cada perfil de marketplace.

Estratégia Omnicanal

Multi Vertical

Vertical Única
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Embora a aquisição de novos clientes seja importante, o valor
percebido da marca e a reputação devem ser considerados ao se

ingressar nos marketplaces online.

Posicionamento do Canal
A Zattini oferece uma variedade extremamente ampla de itens de
moda rápida com mais 3.400 marcas e com o menor desconto médio
em 34%. Oqvestir e a Posthaus apresentaram uma oferta menor, com
256 e 336 marcas respectivamente no período.(Quadro 1). Isso sinaliza
que um perfil maior de consumidores está comprando na Zattini

Oqvestir apresentou o maior desempenho de sell-out entre as marcas,
que foi de 45%, e apresentou a maior média de desconto, também em
45%. Possui um mix diferenciado com maior preço médio em R$177,
indicativo de seu posicionamento premium acessível.

Posthaus apresenta um posicionamento com menor preço médio em
R$63, e o maior nível de reposição em 20%, indicando um estoque

dinâmico alinhado à demanda aderente a sua estratégia de preços.

Definir o alinhamento e otimização da marca com o posicionamento do
marketplace selecionado é crucial para proteger a percepção do
consumidor e o valor da marca.

O Canal Correto Q U A D R O  1 :  A N Á L I S E  C O M E R C I A L  P O R  M A R K E T P L A C E
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Associação porMarcas
Outra consideração importante, além de avaliar o posicionamento dos

marketplaces, é analisar as outras marcas existentes em um
marketplace específico para assegurar uma associação relevante. Isso
atrai um público semelhante, garantindo a exposição aos consumidores
alvo desejados.

As 5 principais marcas para categoria TOPs (masculino e feminino)
encontradas no período na Zattini foram Ouroboros, Hering, Colcci,
Reserva e Cellos com um preço médio de R$69 e com uma extensa

variedade que se complementam capturando um público amplo. As 5
principais marcas de TOPs da Posthaus foram Hering, Quintess,
Bonprix, Reserva e Cativa com um preço médio na categoria de R$ 47,
onde destacamos a presença de duas marcas sólidas nestes dois
marketplaces - Hering e Reserva - ambas com forte operação de varejo
direto, mas que também incorporam corretamente frentes otimizadas
de distintos marketplaces para reforçar seu posicionamento e market
share online.

Complementar outras marcas em um marketplace pode ajudar com a
associação por marca. Os consumidores irão associar sua
marca/produto à estética de outras. A associação correta impedirá que
a marca apareça "fora de lugar". Falhar nisso poderá acarretar
consumidores com uma percepção distorcida da marca, o que é
prejudicial não apenas para a imagem da marca, mas também para a
relação com outros compradores.

O Canal Correto (cont.)

Top 5 marcas de TOPs na Zattini

Top 5 Marcas de TOPs na Posthaus
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No processo de avaliação de cada marketplace, as marcas também
devem considerar os custos operacionais e os retornos esperados.

Custos operacionais e retornos esperados
Estabelecer o posicionamento do marketplace e associação de marca
desejada pode orientar melhor a previsão de retornos esperados. As
marcas precisam reconhecer este potencial de novo segmento de
clientes oriundos de um novo fluxo de receita. Em seguida, considere o
aumento da exposição da marca obtida neste ingresso em um novo
marketplace online. Recursos tecnológicos de um marketplace, como

ferramentas de avaliação de produtos, estratégias digitais, chatbots e
ferramentas de realidade aumentada podem ajudar a impulsionar a
venda dos seus produtos.

Custos operacionais internos
A expansão para um novo marketplace exigirá uma equipe para
gerenciar operações do canal, incidindo em possíveis custos adicionais
de mão de obra.

Custos operacionais externos
A estrutura de taxas de marketplaces deve ser determinada para que a
marca obtenha uma
melhor compreensão dos custos operacionais futuros. Ingressar em
marketplaces também exige participação em todas as estratégias de
descontos e eventos especiais de vendas como Black Friday e Dia do
Consumidor. Como resultado, as marcas terão controle reduzido sobre
os preços, especialmente se o marketplace adotar um modelo de

precificação dinâmico.

O Canal Correto (cont.)

C H E C K  L I S T  D E  P O N T O S  C H A V E  P A R A   A V A L I A R  O  C A N A L  C O R R E T O

Custos operacionais Retornos esperados

Estrutura de taxas do marketplace

Mão de obra para gerenciar o canal

Controle reduzido sobre os preços

Participação em todas ações de 
descontos e eventos especiais vendas do 
marketplace

Novo fluxo de receita

Novo segmento de clientes em potencial

Maior exposição da marca

Recursos de tecnologia para impulsionar a 
venda (avaliação de produtos, chatbots, 
ferramentas de realidade aumentada)
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Abordagem sob-medida:
Depois que uma análise profunda do perfil do marketplace e da

associação por marcas é realizada, as marcas devem adotar uma
abordagem personalizada. É vital ajustar a variedade do sortimento de
acordo com as preferências do consumidor do marketplace definido.

A Colcci apresenta diferenças no mix em múltiplos canais online. Aqui
vemos que o mix de tops oferecido no seu website (D2C) e na Zattini
tem significativas diferenças. Vemos um quociente de design mais alto
no website da Colcci do que na sua variedade oferecida na Zattini

(Quadro 2a e 2b).

A Colcci protege seu valor percebido de marca, oferecendo no seu
canal direto uma gama maior de SKUs de design premium e algumas
exclusividades, enquanto vemos alocação de designs mais minimalistas
para a Zattini. A seleção do mix de sortimento correto para atender às
diferentes demandas dos consumidores em cada marketplace levará a
um forte sell-out e maximizará o lucro.

Otimizando o Sortimento

Q U A D R O  2 :  E S T I L O S  D E  T O P S  D A  M A R C A  P O R  C A N A L

Chart 2a: TOPs Colcci na Colcci

Chart 2a: TOPs Colcci na Zattini
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IdentificandoOportunidades
O sortimento pode ser ainda mais otimizado por meio da identificação

de oportunidades de pontos em branco.

O sell-out alto de 69% foi observado para categoria tops entre entre
R$0-50 no Oqvestir (Gráfico 3) - uma oportunidade de espaço em
branco que pode ser potencializada pois existe demanda aderente.
Foram 344 SKU's oferecidas dentro desta faixa de preço, garantindo
alta visibilidade dos produtos devido à falta de SKUs concorrentes.
Outra oportunidade perdida foi observada na Zattini e Posthaus na

faixa de preço de R$350-400.

Embora essas oportunidades pareçam atraentes à primeira vista, o
valor da marca deve ser levado em consideração. As oportunidades de
espaço em branco identificadas divergem muito do preço médio
destes marketplaces.

A faixa de preços de maior volume na média TOPs está entre R$50-100

. Embora ambos marketplaces tenham apresentado forte desempenho
nesta faixa, as marcas devem ser cautelosas e controlar o número de
SKUs nessa faixa. O excesso de alocação pode levar à canibalização nas
vendas de preços mais altos.

Q U A D R O  3 :  D I S T R I B U I Ç Ã O  D E  P R E Ç O S  D O S  T O P ' s  P O R  V A R E J I S T AOtimizando o Sortimento (cont.)
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Oportunidades de Preço
A distribuição dos produtos da marca FARM nas faixas de preços foi

semelhante para Zattini e Oqvestir. Ambas tiveram um desempenho
ligeiramente melhor para itens com preços abaixo de R$ 300. Oqvestir
alcançou consistentemente uma venda maior em cada faixa de preço,
com uma taxa de sell-out total de 66% no período em comparação
com a Zattini em 55%.

Ambas as marcas tiveram oportunidades de preços abaixo de R$100 e
na faixa de R$ 300-500, onde as taxas de sell-out foram maiores do que

a contagem de produtos. No entanto, para a Para Oqvestir há
oportunidades de R$100-200; e para a Zattini também há
oportunidades abaixo de $100 para explorar.

A diferença entre o esgotamento (sell-out) e a contagem de produtos
indica uma maior demanda para uma determinada faixa de preço. Esta
lacuna serve como uma oportunidade de impulsionar as vendas porque
existem consumidores prontos e dispostos a gastar nessas faixas de

preços. Aproveitar esta oportunidade ajudará a impulsionar resultados
e capturar uma parcela de consumidores para a carteira.

Estratégia de Preços Q U A D R O  4 :  D I S T R I B U I Ç Ã O  D E  P R E Ç O  C O M  V E N D A  D O  V A R E J I S T A
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Precificação dinâmica
Os marketplaces de grande volume costumam praticar preços

dinâmicos. Esta estratégia utiliza algoritmos e aprendizado de máquina
para precificar os itens da maneira "certa" com base na demanda em
tempo real. É menos favorável para as marcas de moda praticarem
preços dinâmicos diariamente para seus websites DTC, onde os
consumidores são mais sensíveis a mudanças frequentes de preços.

O preço médio mensal para vestidos revelou a dinâmica de estratégia
de preços da Posthaus.

Os preços caíram em fevereiro e março atingiram o pico em Junho. Os
marketplaces online irão impor preços dinâmicos às marcas devido a
uma ampla base de clientes. Ao fazer isso, o preço do mesmo item irá
variar entre os canais, de um marketplace ao website da marca. As
marcas devem considerar a eventual perda de fidelidade de clientes
devido a discrepância de preços, e ao mesmo tempo adquirir novos
consumidores de um marketplace.

Estratégia de Preços T A B E L A  5 :  P R E Ç O  M E N S A L  D O S  V E S T I D O S  N A  P O S T H A U S



Conclusão

Próximas etapas para asmarcas
Proteja o valor da marca selecionando o canal certo: O "brand equity" deve ser

sempre priorizado. Ao escolher um novo marketplace online para ingressar, as marcas
devem analisar as características associadas à plataforma.

Os varejistas que realizam descontos frequentes podem não ser uma boa opção para
marcas que raramente executam remarcações. Canais focados em off-price e outlets
são mais adequados para marcas que pretendem escoar produtos de baixo giro.

Otimize sortimento e preço: A alocação de sortimento deve ser otimizada para evitar

problemas de excesso de estoque. Ajustar o sortimento para se adequar às
características de cada marketplace aumentará as taxas de conversão.

A tomada de decisão sobre oportunidades de pontos em branco identificadas deve
sempre se alinhar com a imagem da marca e outros fatores, como preços e
posicionamento.

As marcas também devem estar atentas à participação na precificação dinâmica que

vem com marketplaces online. É preciso levar em consideração em relação à possível
discrepância de preços que ocorrem entre os canais.

Custos operacionais e retornos esperados: Cada marketplace tem seus próprios
recursos, custos e termos de contrato. As marcas precisam verificar todos estes
fatores como custos operacionais e retornos esperados antes de ingressar em um
novo marketplace. Uma marca deve colher benefícios ao adotar uma estratégia de
expansão digital.

Instagram @farfetch



Métricas Descrição

Contagem de SKUs de sortimento A contagem total de unidade de manutenção de estoque (SKU), ou seja, o número de estilos que uma marca oferece. No contexto
do relatório, é a contagem total do produto dentro de um conjunto de dados.

New-In Produtos que foram adicionados recentemente ao site de varejo dentro do período de tempo selecionado.

New-In Rate O número de novos produtos lançados por uma marca dentro do período de tempo selecionado. É calculado dividindo a contagem
de novos ingressos sobre o total contagem de produtos em um conjunto de dados.

New-In Contribution % Contribuição de novos produtos, calculado dividindo o número de contagem de produtos novos sobre a contagem total de novas
entradas em um conjunto de dados.

Sell-Out Um produto registra um evento de esgotamento quando é indicado como esgotado ou não mais publicado no site.

Sell-Out Contribution % Contribuição de vendas esgotadas, calculado dividindo o número de contagem de produtos esgotados sobre a contagem total de 
vendas esgotadas em um conjunto de dados.

Percentage Point Variance
(New-In vs. Sell-Out)

Calculado subtraindo a contribuição nova com a contribuição esgotada sobre a diferença percentual da unidade. Métrica é usada
para indicar sinal de potenciais oportunidades perdidas e excesso de estoque.

Definição das Métricas Chave



Entre em contato
Omnilytics é uma plataforma de dados do mercado de moda que ajuda marcas e varejistas do mundo todo a 

incrementar suas vendas - nascemos para tornar dados acessíveis em insights acionáveis para que as empresas

possam tomar decisões com maior confiança e rapidez. 

Na essência da Omnilytics, está a crença de que informação é poder; combinando ao nosso profundo 

conhecimento do setor e inovação técnica para aumentar a agilidade das empresas com insights baseados em

dados.

Descubramais em

www.omnilytics.co

https://omnilytics.co/?utm_campaign=HTOFMBRZ&utm_source=report

