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Desde seu lançamento em 2008, a plataforma 
Magento vem ganhando fãs, histórias de sucesso e 
evoluindo cada dia mais. Essa busca contínua por 
melhorias colocou o Magento como líder em plata-
formas de e-commerce a nível mundial, afinal, a 
cada dia mais empresas conhecem seus benefícios, 
suas inúmeras ferramentas e soluções customiza-
das para cada tipo de cliente.

Se você está pensando em 
investir em uma loja virtual, esse 
texto é para você. Vamos explicar 
direitinho porque o Magento é sua 
melhor escolha.
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O que é o Magento?
O Magento é uma plataforma de e-commerce de 

código aberto, ou seja, qualquer pessoa que entenda 
de programação pode alterá-lo. A linguagem utilizada 
é a PHP, bastante comum em outras plataformas. 
Magento é um sistema robusto, customizável e 
completo, com diversos módulos à disposição e uma 
comunidade de usuários que cresce a cada dia.

• Inúmeros módulos de personalização;
• Otimização específica de SEO;
• Segurança de dados e transações;
• Recursos ilimitados;
• Maior possibilidade de gerenciar a 
experiência do consumidor;

Algumas das vantagens 
do Magento são:
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Magento entende a 
sua necessidade

O Magento conta com duas versões que satisfa-
zem a necessidade do cliente, são elas:

Magento Open Source
(antigo Community)

Essa versão da plataforma é a mais comum 
entre a comunidade de desenvolvedores, pois 
também segue o padrão de código aberto. Por esse 
motivo, conta com um fórum de desenvolvedores em 
todo o mundo, ou seja, o suporte da plataforma é 
feito por eles por meio de chats. 
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Magento Commerce Cloud
(antigo Enterprise)

Essa versão é a mais completa das duas, com 
ferramentas de personalização e segmentação de 
clientes, incluindo precificação específica para clien-
tes de diferentes níveis, B2B e inúmeros diferenciais. 
A Magento Enterprise é paga, pois nesse caso além 
do core continuar aberto conta ainda com o desen-
volvimento e atualizações pelos programadores do 
próprio Magento. O suporte é oferecido por eles em 
tempo integral, por e-mail, chat ou telefone.

Além disso a plataforma trabalha no modelo 
PaaS, onde toda a arquitetura do Magento roda em 
uma solução em nuvem com o melhor Stack de 
ferramentas para a melhor performance do seu 
e-commerce. Veja o exemplo da estrutura Cloud 
(imagem ao lado):

Magento Cloud’s Technology Stack. Fonte: Magento
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Magento é Adobe

Desde 2018 o Magento pertence à Adobe, então, o 
que você acha que acontece quando a plataforma 
líder em e-commerce e o líder em design e experiên-
cias digitais por meio de dados e conteúdo, se unem?

O comércio faz parte da vida das pessoas, seja ele 
web, mobile ou local, então unir comércio às platafor-
mas da Adobe, é transformar cada momento da 
jornada do consumidor uma experiência única e 
pessoal. As duas plataformas juntas permitem expe-
riências intuitivas, consistentes em diversas áreas 
integradas como criação de conteúdo, marketing, 
publicidade, analytics e inteligência de negócios tanto 
para clientes B2B quanto B2C.

Tudo isso é possível pela 
tecnologia que integra essas 
informações e dados em 
tempo real e permite que 
empresas dos mais variados 
segmentos conectem-se com 
seus clientes nos momentos 
que mais importam.
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Variedade de módulos para 
personalização

Quando a plataforma Magento é instalada ela 
aparece como uma folha em branco e ao lado dessa 
folha várias ferramentas de personalização, como 
lápis de cor, tintas e afins. Os módulos são as funcio-
nalidades que se deseja acrescentar à plataforma, 
como as opções de pagamento do e-commerce, carri-
nho de compras, disposição dos banners, cálculo de 
frete, botões de compartilhamento nas redes sociais e 
até mesmo os botões de zoom nas imagens.

É possível fazer 
absolutamente tudo 
em um Magento. 

Neste link você confere os 
melhores módulos, extensões e 
plugins para deixar a experiência 
do seu cliente mais completa.

https://www.secnet.com.br/magento/melhores-modulos-magento/
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Integração ERP

O Magento é a plataforma com maior número de ERPs compatíveis 
em que é possível realizar a integração do sistema da empresa com a 
loja virtual, facilitando a tomada de decisão, evitando problemas como 
furos no estoque, atrasos e divergências de informações, gestão de 
dados e diversas outras funcionalidades como gestão financeira e 
administrativa. Ao invés de ter os dois programas separados e perder 
um tempo valioso atualizando ambos, que tal escolher o Magento e 
otimizar o tempo de sua equipe?

Percebeu agora por que escolher o Magento será sua melhor 
decisão? Porque qualquer coisa que você imaginar para sua loja 
virtual, o Magento faz. Você pode trabalhar com módulos pagos ou 
gratuitos, definir os layouts com os desenvolvedores, a hierarquia de 
informações e até ter acesso a relatórios de desempenho, estatísticas 
de abandono de carrinho, integração com o ERP da empresa, e muitas 
outras funções que só o Magento oferece.

Magento 2

O Magento 2 foi lançado em 2015 como a 
versão mais recente da plataforma Magento 
e-commerce, utilizada por 1 em cada 4 
empresas em todo o mundo. A nova versão 
traz uma maior gama de funcionalidades e 
corrige falhas presentes no Magento 1. 
Nesse texto apresentaremos as novidades 
da plataforma e sua aplicabilidade.
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O que há de novo 
no Magento 2?

Melhoria na performance

O Magento 2 funciona 20% mais rápido que a versão 
anterior. Aqueles que já estão utilizando afirmam ter rece-
bido mais visitas no site, bem como aumento considerável 
nas vendas e melhoria no ranqueamento da loja online.

Checkout simplificado

O sistema de checkout do Magento 1 possuía 6 etapas 
enquanto na nova versão é possível finalizar a compra em 
somente 2. Com o método de compra instantânea, aqueles 
clientes que já compraram na sua loja poderão fazer checkout 
de forma muito mais rápida utilizando as informações de 
pagamento e entrega fornecidas na compra anterior, levando 
o consumidor diretamente a uma página final de confirmação. 
Aqueles que testaram essa funcionalidade demonstraram 
aumento significativo na taxa de conversão.
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Melhoria na interface do administrador

O Magento 1 foi rotulado por muitos administra-
dores de lojas virtuais como uma plataforma 
bastante confusa de trabalhar. O Magento 2, em 
contrapartida, oferece uma experiência mais clean e 
simplificada ao usuário. 

Mobile friendly

Com o intuito de atender a crescente demanda 
de compras pela internet via smartphones, é impe-
rativo que seu site seja responsivo em todas as 
plataformas, principalmente mobile. A versão ante-
rior do Magento não otimizava a experiência do 
cliente pelo celular, já o Magento 2 entende essa 
demanda como uma prioridade. 
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Page Builder

O Page Builder é uma ferramenta nativa do 
Magento 2 que simplifica o desenvolvimento de 
páginas pelo usuário através de simples Drag & 
Drop no painel administrativo, é uma ferramenta 
exclusiva da Versão Cloud.

 

Funcionalidades B2B

O Magento 2 agora tem recursos nativos para 
uma melhor experiência B2B, com funcionalidades 
de crédito por cliente, cotações, compra rápida, 
multiplos compradores por empresas e muito mais.
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Será que minha loja 
online precisa mesmo 
migrar para o 
Magento 2?

Se depois das vantagens que mencionamos acima 
você ainda tem dúvidas se é uma boa ideia fazer a 
migração para o Magento 2 temos uma notícia para 
lhe dar: a Magento anunciou que encerrará o suporte 
ao Magento 1 em junho de 2020, então, é visível que 
os dias da primeira versão da plataforma estão 
contados.
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Além disso, as correções de segurança não 
serão mais produzidas quando o suporte ao 
Magento 1 encerrar, a plataforma não mais será 
uma vantagem competitiva para sua loja pois não 
serão mais lançadas atualizações. Seu site, inclu-
sive, correrá sérios riscos de hacks, pois o código 
da programação vai ficando obsoleto sem as atuali-
zações, o que facilita invasões.

Você consegue imaginar o tamanho 
da confusão se o cartão de algum 
cliente for clonado no seu site?
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O que esperar da 
migração para o 
Magento 2?

A migração do Magento 1 para o Magento 2 
envolve mudanças na estrutura da base de dados, 
temas, além de trabalhar com um novo API, 
framework que oferece aos desenvolvedores um 
bom método para maximizar os serviços web que se 
comuniquem bem com sistemas integrados ao 
Magento. Essa migração será monitorada de forma 
a impedir a perda de dados e tempo de inatividade 
do site.
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Não esqueça de começar a migração 
com a Ferramenta de Migração de 
Dados, responsável por carregar 
todas as informações presentes no 
site para a próxima versão. 

Antes de começar a migração considere repagi-
nar seu site, com um novo visual, novas descrições, 
informações, design, cores e encare essa mudança 
na plataforma como mais um passo no crescimento 
digital de seu site. É importante trabalhar com 
pessoas especializadas no assunto que desenhem o 
novo site com mais memória de hardware, topologia 
avançada, dentre outras características necessárias.
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Qual das edições do Magento 2 é 
ideal para meu site?

Magento 2 Open Source:

O Magento 2 Open Source é a versão gratuita de código 
aberto do Magento 2 e não conta com suporte técnico, geren-
ciamento de contas, e diversos outros recursos vinculados à 
conversão, ranqueamento e eficiência presentes no Magento 
Commerce 2. A edição Open Source é mais indicada para 
pequenos negócios.

Magento Commerce 2:

O Magento Commerce 2 é hospedado na nuvem, oferece 
ao cliente completo atendimento a suporte técnico. A edição 
Commerce é ideal para médias e grandes empresas que 
possuem diversos setores incluindo gestão, administração, 
marketing, B2B e estratégias de inteligência de mercado.
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Magento integrado 
aos marketplaces

Você já possui sua plataforma Magento rodando, seja uma 
nova loja ou uma indústria iniciando no online, e uma ótima 
estratégia é vender seus produtos nos marketplaces. Visibili-
dade, aumento das vendas, relevância são alguns dos benefí-
cios que os marketplaces podem agregar à sua marca. 

Antes de falarmos da inte-
gração, é importante conhecer 
os benefícios e qual o investi-
mento necessário para vender 
nos marketplaces.



Diversas empresas 
mundialmente conhecidas 
participam desse mercado: 
B2W, Via Varejo e Amazon, 
por exemplo. Mas a pergunta 
é, por que esse modelo de 
trabalho é tão popular?
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Quais as vantagens e quanto 
custa vender em marketplace?

Marketplace é um modelo de negócio que surgiu 
no Brasil em 2012, também é conhecido como uma 
espécie de shopping center virtual. É considerado 
vantajoso para o consumidor, visto que reúne diver-
sas marcas e lojas em um só lugar, facilita a procura 
pelo melhor produto e melhor preço.



HÍBRIDO + HUB2B + MAGENTO | VANTAGENS DO MAGENTO 2 E INTEGRAÇÕES COM MARKETPLACES 20

Vamos exemplificar da maneira mais simples! 
Imagine que você abriu recentemente uma loja física 
de óculos, semelhante a de um amigo. A diferença é 
que a loja dele já está estabilizada no mercado há 
alguns anos, possui uma clientela fiel e está em um 
local de bastante movimento, diferente da sua.  
Seu amigo ofereceu um espaço na loja dele para que 
você pudesse divulgar seus produtos, em troca de 
uma porcentagem sobre as vendas que você fizer. Imaginou? Pois bem, 

isso é marketplace! 
E quais as vantagens 
que ele te retorna? 
Vejamos a seguir:
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Visibilidade

Sem dúvidas, a maior vantagem do marketplace é a visibili-
dade. Quanto maior a quantidade de visitas que o site possui, 
mais sólido será o público atingido. Isso elimina a necessidade 
de investimento de tempo e dinheiro para a divulgação. 

Um bom exemplo disso, é o Mercado Livre, ele é acessado 
por milhões de usuários diariamente e é o maior site do 
segmento. Além disso, uma vez que seu produto está na 
vitrine dos maiores e-commerces, maior a confiança dos 
clientes para comprá-lo, mesmo que a sua marca ainda seja 
nova. O site é a porta de entrada e uma vez gerando confiança 
ao consumidor, ganha credibilidade no mercado. Isso suben-
tende-se que todos os produtos nele comercializados são de 
confiança e qualidade.

Custos e Retornos

Em uma plataforma com tantas marcas, os custos de 
publicidade acabam sendo reduzidos. No geral, você deverá 
negociar com o marketplace os valores acordados, afinal ele 
fornece a vitrine para você expor seus produtos e, conse-
quentemente, receber tráfego e visitação.

Levando em consideração os investimentos em marketing, 
tecnologia e mídia os quais o lojista dispensa nesse modelo, 
a margem de lucro se torna ainda mais alta no modelo 
marketplace, visto que a grande maioria trabalha com 
porcentagens sobre lucros ou comissões sobre vendas. 
Vamos falar disso com detalhes mais pra frente.

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?
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Aumento das Vendas

O marketplace oferece uma grande oportunidade de vendas para 
as lojas. Os maiores marketplaces brasileiros possuem uma audiência 
elevada, agregando em média, 40 milhões de potenciais compradores, 
o que significa que ao trabalhar com essa plataforma, você amplia sua 
possibilidade de novos clientes realmente interessados no seu produto.

Um bom exemplo disso é a Magazine Luiza. Ao procurar por uma 
panela, um usuário poderá encontrar diversas marcas, desde uma 
renomada, até uma nova no mercado. Se as características e o preço 
da última forem mais vantajosas, é bem provável que o cliente finalize 
a compra. Enquanto isso, se a mesma trabalhasse apenas de maneira 
convencional, teria todo um trabalho de construção de marca, relacio-
namento com o público, entre outras etapas, até finalmente conquistar 
a confiança para realizar uma venda.

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?

SEO

Seu produto aparecerá em sites muito 
bem indexados e, consequentemente, terá 
uma referência para sua loja. Seu próprio 
e-commerce ganhará força no SEO, contri-
buindo indiretamente no ranqueamento de 
seu site, aumentando seus acessos e suas 
vendas diretas.
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Diversidade de Público e Crescimento do Negócio

Novos usuários conhecerão sua marca, trazendo um novo 
público para você, possibilitando a chegada de uma nova 
demanda, podendo assim aumentar o leque de produtos 
oferecidos pelo seu e-commerce.

Com o aumento de visibilidade, de clientes e de faturamento, 
o marketplace possibilitará o crescimento do seu negócio. 
Assim, terá novas oportunidades e ideais para atingir metas 
cada vez maiores, apostando em novos produtos, trazendo 
novos nichos para a loja, fazendo-a destacar-se mais.

Dicas de como ganhar dinheiro com marketplace

Agora, para que você saiba como promover os produtos 
do seu e-commerce nos marketplaces, trazemos algumas 
dicas que podem lhe ajudar.

Escolha produtos em potencial

A visibilidade que os marketplaces oferecem não é o sufi-
ciente, é necessário oferecer produtos que as pessoas real-
mente queiram comprar. Para isso, confira quais são os 
produtos de maior sucesso do seu catálogo e, se necessário, 
realize uma pesquisa para saber quais itens o seu público 
realmente tem vontade de consumir.

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?
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Não tenha medo de investir em estoque

Antes de dar um grande salto, é preciso correr por uma larga 
distância, certo? Por isso, ao anunciar em marketplaces que são 
grandes redes do varejo, você precisa estar preparado para receber 
um grande volume de pedidos, sobretudo em datas sazonais. Para 
isso, reforce a sua gestão de estoque a fim de poder atender essa 
alta demanda vinda dos marketplaces.

Use técnicas adequadas de vendas

Lembre-se que, em um marketplace, você disputará espaço com 
outros concorrentes, o que quer dizer que esses canais não têm 
espaço para amadorismos ou improvisos. Portanto, seja profissional 
em todos os requisitos: desde as fotos dos seus produtos até o envio 
deles, sem esquecer do atendimento impecável ao cliente e ao próprio 
marketplace, em qualquer momento da compra.

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?
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Certo, mas quanto custa vender 
nos marketplaces?

O modelo é simples, os marketpla-
ces fornecem a vitrine (plataforma) e 
cobram uma comissão sobre as vendas. 
Esta comissão varia de 10% a 25%, 
dependendo da categoria.

Temos duas empresas de pequeno 
porte, faturando até 100 mil reais, a 
Loja A que vende apenas pela sua loja 
online, e outra, Loja B, que vende 
apenas através de marketplace.  
Na tabela abaixo vemos que a Loja A, 
tem custos com marketing, adquirente 
(bandeira de cartão de crédito) e 

gateway, anti-fraude e fraude apurada 
que contabilizam aproximadamente 
17,5% dos custos efetivos, enquanto que 
esses custos para a Loja B são de 
responsabilidade do marketplace.

Como o marketplace é mantido por 
grandes empresas que investem em 
tecnologia, os custos para atrair clientes 
e realizar a operação com marketing, 
adquirente, gateway e anti-fraude é 
diluído. Portanto, acaba se tornando 
menor. Por exemplo, o custo do adqui-
rente para a empresa de pequeno porte 

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?

pode chegar a 5% enquanto para a de 
grande chega a 2%. Seguindo a lógica, o 
marketplace irá pagar 8,5% por esse 
serviço, enquanto a Loja A irá pagar 
17,5%. Dentro dessa faixa de comissio-
namento do marketplace (8,5% a 17,5%), 
qualquer valor acordado será lucro 
para a Loja B.
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LOJA A – LOJA VIRTUAL SEM PARTICIPAR DO MARKETPLACE

Marketing 10,00%

Impostos 10,00%

CMV 50,00%

Adquirente + Gateway 5,00%

Adiantamento financeiro 4,00%

Plataformas 2,50%

Frete 5,00%

Anti-fraude 2,00%

Fraude apurada 0,50%

Fulfillment 6,00%

Margem de contribuição 5,00%

Comissão sobre vendas 0%

Margem de contribuição final 5,00%

LOJA B – LOJA VIRTUAL PARTICIPANDO DO MARKETPLACE

Marketing  Custo do marketplace

Impostos 10,00%

CMV 50,00%

Adquirente + Gateway  Custo do marketplace

Adiantamento financeiro 4,00%

Plataformas 2,50%

Frete 5,00%

Anti-fraude Custo do marketplace

Fraude apurada Custo do marketplace

Fulfillment 6,00%

Integrador 1,00%

Margem de contribuição 21,50%

Comissão sobre vendas 15%

Margem de contribuição final 6,50%

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?

Como exemplo, usamos uma taxa de 15% por esses serviços “prestados” pelo marketplace. Com isso, 
observamos um aumento de 2,5% de margem de contribuição final da Loja B se comparada à Loja A.
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Como vimos, é necessário fazer uma análise apro-
fundada antes de sair vendendo nos marketplaces. 
Além de fazer essa conta para avaliar os custos é 
necessário fazer outras análises, como o posiciona-
mento de cada marrketplace, qual o público alvo e 
quais os produtos com mais ênfase. Desta forma, o 
seu investimento nestes canais será muito mais 
rentável. Mas uma coisa é certa, neste modelo de 
negócio, o lojista ganha, o consumidor ganha e o 
marketplace ganha, isso é uma parceria de sucesso!

Quais as vantagens e quanto custa vender em marketplace?
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Como integrar o Magento 
2 com os marketplaces?

Você já sabe que é uma ótima estratégia vender seus 
produtos nos marketplaces: visibilidade, aumento das 
vendas, relevância. Em paralelo, entretanto, lembrar de 
todos aqueles pedidos que precisam ser criados de forma 
manual no seu sistema de gestão, naquelas planilhas inter-
mináveis de produtos que você precisa exportar, editar, 
importar e publicar, é uma dor de cabeça.
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Como integrar o Magento 2 com os marketplaces?

Existem empresas especializadas em integração com 
marketplaces, também conhecidas como Hubs de marketplace, 
que fornecem todas as integrações prontas, tanto com os 
marketplaces, quando com o Magento 2.0. Mas eu posso 
desenvolver a integração nativamente entre o Magento e os 
marketplaces, por que usar um Hub? O Magento, como é open-
source, possui as APIs públicas e a maioria dos marketplaces 
também. Basta fazer a ponte, certo? Na prática, é um pouco 
mais complexo. Cada marketplace possui regras e tecnologias 
diferentes, além de constante mudanças e melhorias nas APIs, 
fazendo com que a integração precise ser alterada com  
frequência. A arquitetura para manter as integrações rodando, 
com monitoramento e funcionalidades para automatizar ao 
máximo a operação e atender aos requisitos de cada um deles, 
precisa de atenção redobrada e desenvolvedores dedicados.

A integração entre seu Magento e o marketplace então se 
torna uma prioridade, centralizando cadastros, deixando para a 
integração sincronizar o seu catálogo de produtos e replicar 
para os canais de venda, além de eliminar os furos de estoque.

Você já passou um tempo enorme cadastrando produtos, 
selecionando fotos, ajustando descrições, medidas, peso, 
variações, e ajustando o SEO no Magento. Além disso, já 
possui seu fluxo de pedidos de e-commerce todo operando no 
Magento. A melhor opção, então, é utilizar o Magento como o 
sistema de origem de produtos, preço de venda, estoque, e 
também como destino dos pedidos dos marketplaces!
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Os Hubs já possuem a 
estrutura necessária para que 
você possa apenas instalar o 
plugin do Hub em seu Magento 
e estar conectado a mais de 30 
marketplaces, automatizando 
o cadastro de produtos, a 
atualização de preço e estoque 
e também a baixa dos pedidos.
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QUEM É A HÍBRIDO?
Somos uma empresa multidisciplinar focada em soluções para e-commerce. 

Profissionais com mais de 15 anos de experiência em projetos web.

Trabalhamos na concepção de projetos de e-commerce, 
na implantação, otimização e busca por resultados.

Arquitetura, Desenvolvimento e 
Sustentação de projetos Magento.

TECNOLOGIA
Arquitetura de informação
Wireframe e prototipação
Posicionamento de marca

UX/UI Design

DESIGN
Análise contínua de desempenho do negócio;
Estruturação e capacitação da equipe interna;

Indicação de fornecedores para aumento de ROI;
Ações e estruturação de CRM e BI;
Análise e implementação de SEO.

ESTRATÉGIA & PERFORMANCE 
PARA E-COMMERCE

Google Ads Premier Partner;
Facebook/Instagram Ads Premium Partner;

Especialistas em Google Shopping;
Pinterest Ads, Linkedin Ads e Bing Ads;

Catálogo para Instagram;
Mídia programática.

MÍDIA PARA
E-COMMERCE



A Hub2b conecta a sua marca com
os maiores marketplaces do mundo

Gerencie e
automatize a sua
operação nos
marketplaces

hub2b.com.br

Você passa a monitorar ao 
invés de operar. Ganhe tempo 

para focar em estratégias 
para vender mais!

Menos trabalho
Seus produtos visíveis para 
milhões de consumidores 
qualificados, com apenas 

alguns cliques!

Mais vendas
Tenha controle de toda a 
operação em um único 

painel.

Para eliminar o retrabalho enfrentado pelas marcas ao divulgarem e 
venderem seus produtos em vários canais de venda (marketplaces) ao 

mesmo tempo, a plataforma Hub2b conecta os sistemas de gestão com os 
marketplaces, automatizando toda a operação. 

Em um só lugar

Políticas
de frete

Pedidos em
tempo real

Sincronização
de estoque

https://www.hub2b.com.br/


A plataforma de ecommerce #1 
do mundo é parceira Híbrido.

Escalabilidade 
e agilidade como
você nunca viu

Magento é líder, por conta de sua crescente e flexível 
plataforma de ecommerce, usada em diferentes verticais por 

empresas de diversos tamanhos em inúmeros países.   
Gartner Magic Quadrant™

magento.com

Gartner Magic
Quadrant™ Digital 

Commerce

LEADER

Forrester Wave™ 
B2C Commerce 
Suites, Q2 2020

LEADER

Forrester Wave™ 
B2B Commerce 
Suites, Q2 2020

LEADER

ELEITA A MELHOR 
PLATAFORMA PELA 

INTERNET RETAILER®

#1 TOP
GARTNER MAGIC QUADRANT™

 E FORRESTER WAVE™

LÍDER
ECOSSISTEMA DE 

E-COMMERCE

MAIOR

https://magento.com/
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