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Apresentamos hoje o case da Mais Barato Store, uma loja virtual 

líder em vendas de celulares seminovos e originais com garantia e 

procedência legal — uma história que pode ajudar você a crescer 

seu e-commerce. Criada em outubro de 2016, a empresa pertence à 

Brightstar e faz parte do Grupo Softbank, que reúne nomes como 

Alibaba.com, SuperCell, Legendary, entre outros grandes do 

segmento online.

Segundo Renato Alves, Head of E-commerce da companhia, a 

Brightstar é a maior distribuidora do mundo e há alguns anos 

começou a trabalhar com serviços, sendo um deles a compra de 

celulares usados. No Brasil, esse processo começou há três anos e 

era feito inicialmente para o B2B.

Se você quer saber o que pode aprender com esse caso de sucesso, 

continue a leitura!

INTRODUÇÃO

http://maisbaratostore.com.br/
https://ecommercemaster.com.br/e-commerce-b2b-como-funciona-e-como-esta-o-mercado-hoje/
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Em Outubro de 2016, Renato assumiu o desafio de criar uma loja virtual do 

zero para vender celulares usados. Após a contratação de apenas duas 

pessoas para a equipe, Shannon Trindade e Beatriz Passos, a empresa 

começou sua operação. A ideia deu certo e o primeiro mês serviu como 

uma grande fonte de aprendizado de logística.

O projeto, desde o início, teve como diferencial competitivo comercializar 

aparelhos usados por um preço abaixo do oferecido no mercado. Esse tipo 

de serviço já é comum há muito tempo em países como os Estados Unidos, 

mas no Brasil é um modelo ainda recente. Por enquanto, é dominado pela 

presença de marketplaces inseridos no conceito de economia colaborativa 

com o comércio de produtos seminovos.

Esse tipo de pensamento se baseia em três pilares: o avanço da 

sustentabilidade e das ações sociais, o foco em monetização do excedente 

da produção — ou aquilo que se tornou ocioso e residências e empresas — 

e o crescimento de canais de interação entre pessoas, como redes sociais e 

plataformas. São esses componentes que fomentam o crescimento desse 

tipo de estrutura.
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Alguns exemplos de marketplaces que se enquadram na economia 

colaborativa são: enjoei.com, Mercado Livre, Olx, Estante Virtual, Uber e 

Airbnb. Essas plataformas anunciam seus produtos  por meio de uma 

grande vitrine de classificados virtual, que possibilita o contato entre 

vendedores ou prestadores de serviço e consumidores interessados.

A Mais Barato Store também faz parte desse movimento, uma vez que 

adquire e comercializa produtos com pequenas imperfeições, causadas por 

situações como o transporte, por exemplo — o que reduz o preço da 

mercadoria. Os aparelhos vêm diretamente de grandes lojas de varejo, 

garantindo a qualidade e garantia de boa procedência. Além disso, todos os 

dispositivos passam por avaliações técnicas rigorosas para atestar o perfeito 

funcionamento do equipamento.
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Vender nos marketplaces foi uma opção muito interessante para o 

e-commerce protagonista desse case, iniciando esse processo em 

abril de 2017, pela Via Varejo. Porém, essa oportunidade também 

trouxe desafios: a gestão do negócio não era unificada em um só 

sistema, causando dificuldades para a equipe.

Em junho de 2017, a Mais Barato Store estava crescendo em ritmo 

acelerado, o que tornava cada vez mais evidente a necessidade de 

uma plataforma que possibilitasse realizar toda a gestão em um 

único lugar, além de oferecer integração com os principais 

marketplaces do mercado. A opção escolhida foi a Tray Corp, 

acompanhada da tecnologia FBITS.

https://www.traycorp.com.br/
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Essas características devem ser levadas em 

consideração na hora da escolha de uma plataforma 

para gerenciar a operação do e-commerce. As agências 

que implementam o projeto devem conhecer bem as 

funcionalidades e as integrações oferecidas pelo seu 

sistema, trabalhando em conjunto com a equipe 

interna para garantir a resolução de todas as 

necessidades do cliente.

A entrada nesses shoppings online foi crucial para que 

o negócio da Mais Barato se estabelecesse no 

mercado. A equipe deu início à ampliação da atuação 

em abril de 2017, primeiro pela Via Varejo, vendendo no 

site Barateiro, depois no Carrefour, em junho, e, 

finalmente, em novembro, passaram a operar também 

no grupo B2W, que reúne grandes players do setor, 

como Americanas, Submarino e Shoptime.

“
Renato Alves
Head of E-commerce da Brightstar Corp”

Fiz algumas análises entre plataformas e acabei ficando 

com a Tray Corp by FBITS. Fizemos a migração em uma 

semana. Aumentamos a conversão média de 0,40% para 

1.02% com a mudança. A navegação do site ficou melhor 

também, por conta das configurações providenciadas pela 

agência parceira, a ACúpula.

SOLUÇÕES E UM FUTURO POSITIVO NOS MARKETPLACES
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Hoje também vendem em lojas como o Mercado Livre, 

desmistificando a crença de que produtos usados não podem ser 

uma ótima fonte de lucro ou de que o brasileiro teria uma rejeição 

a essa ideia.

“A expansão para os marketplaces resultou em um crescimento de 

mais de 1000%”, revela Renato. Segundo ele, a equipe expandiu e 

conta com a ajuda de mais três pessoas, além de diversos grupos 

de trabalho que dão suporte às operações, pós-vendas e processo 

de compras. 

Essa expansão demonstra a força que esse empreendimento 

passou a representar para a corporação como uma forma de 

crescer seu e-commerce. 

“O e-commerce representa mais de 90% da venda buy/sell da 

empresa”, explica. Essa atuação ajuda também na construção de 

autoridade da marca, tornando o negócio conhecido em todo o 

país.

SOLUÇÕES E UM FUTURO POSITIVO NOS MARKETPLACES
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Os desafios vão além. Seja no nicho de equipamentos 

usados ou seja em qualquer outro modelo de loja 

online, é fundamental buscar a fidelização clientes. A 

saída encontrada pela Mais Barato foi investir em uma 

comunicação clara e garantir a qualidade dos produtos.

Mais do que tudo, é isso que faz com que o consumidor 

volte a fazer negócio com a empresa. Ela mantém o 

cliente informado sobre as condições dos produtos 

eletrônicos e deixa claro suas diretrizes para 

devoluções. Abaixo, você confere um exemplo dessa 

comunicação, retirada diretamente do site da empresa:

“
Renato Alves
Head of E-commerce da Brightstar Corp”

“A loja possui um estoque limitado, e por esse motivo as 

oportunidades de compra são únicas. Nessas hipóteses, se 

houver a necessidade de troca por ausência de peças ou 

defeito de funcionamento do produto, o consumidor será 

ressarcido nos termos da Devolução de produto com 

defeito e Ressarcimento de valores de pedidos 

cancelados.”

SOLUÇÕES E UM FUTURO POSITIVO NOS MARKETPLACES



A categorização dos produtos é feita pela marca do celular, o tipo 

de dispositivo, além de acessórios, de acordo com o interesse do 

público-alvo. Eles também são classificados por estado de 

conservação segundo os critérios a seguir:

Smartphone em estado “Excelente” 

São os produtos mais próximos dos novos. Podem conter apenas 

leves arranhões na carcaça, quase imperceptíveis e tela intacta, 

sem arranhões.

Smartphone em estado “Bom”

Os aparelhos contêm mais marcas de uso aparente, como riscos, 

arranhões e leves amassados que não prejudicam o seu 

funcionamento.

A marca aposta na comunicação clara para ganhar o cliente, além 

dos preços extremamente competitivos, sendo um ótimo exemplo 

de estratégia que pode ser empregada para crescer seu 

e-commerce.
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Eles também apostam em épocas promocionais para vender 

mais e em uma comunicação próxima ao seu cliente. Um 

ótimo exemplo  disso é a campanha de Dia das Mães, 

presente no site e nas redes sociais da companhia, que 

conta com preços especiais e um sorteio para movimentar o 

Facebook da empresa.

Agora que você sabe um pouco mais sobre a Mais Barato 

Store e como eles conseguiram crescer seu e-commerce em 

tão pouco tempo, pode usar algum desses aprendizados 

para a sua loja! Busque investir em comunicação e, claro, 

em uma plataforma de confiança para o seu negócio. Se 

você quiser saber mais sobre a solução que a Tray Corp 

oferece para lojas virtuais, entre em contato com um dos 

nossos consultores.

Se você também deseja se estabelecer no mercado de 

nicho e gostou das informações deste artigo, siga 

algumas dicas do Renato para sem bem sucedido em 

seu negócio:

“
Renato Alves
Head of E-commerce da rightstar Corp
”

Quem quer entrar nesse ramo tem que pesquisar, analisar 

o mercado, o tamanho dele e não desanimar, pois demora 

para criar relevância dentro desse nicho. Somos o 

primeiro seller do segmento a entrar na B2W, Carrefour, 

Walmart e Via Varejo com produtos usados. Com o tempo, 

o projeto foi mostrando esse potencial e conseguimos 

isso.

DICAS PARA O SUCESSO

https://www.traycorp.com.br/fale-com-um-consultor/?utm_source=ebook-traycorp&utm_medium=case-MaisBaratoStore&utm_campaign=case-MaisBaratoStore
https://www.traycorp.com.br/fale-com-um-consultor/?utm_source=ebook-traycorp&utm_medium=case-MaisBaratoStore&utm_campaign=case-MaisBaratoStore


Em 2016, a Tray, unidade de e-commerce da Locaweb, adquiriu a FBITS, 

desenvolvedora de plataformas e soluções de e-commerce para o mercado 

corporativo, e atualmente o grupo encontra-se em plena expansão. Portanto, 

fique atento às novidades e acompanhe regularmente nossos materiais, temos 

vários e-books à disposição em nosso blog e constantemente mantemos nosso 

público atualizado sobre as tendências do mercado de e-commerce através de 

nossas news.

Esperamos que este e-book tenha contribuído para o seu crescimento e que 

juntos possamos trocar mais conhecimento por aí. Se quiser saber mais:

FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES

https://www.traycorp.com.br/fale-com-um-consultor/?utm_source=ebook-traycorp&utm_medium=case-MaisBaratoStore&utm_campaign=case-MaisBaratoStore
https://www.traycorp.com.br/
https://www.youtube.com/user/marketingfbits
https://www.linkedin.com/company/tray-corp/
https://www.facebook.com/traytecnologia



