
Comparativo
de plataformas
de e-commerce



Independência de 

desenvolvedores 

Plataforma escalável e 

estável (uptime de 99,9%) 

Servidores na Amazon 

Um dos melhores

tempos de carregamento 

do mercado 

Administrador intuitivo e

c/ estatísticas do negócio 

Quantidade ilimitada de 

usuários gestores 

Gerente de projeto durante 

a migração de loja

(Nuvemshop Empresarial)

Gerente de conta dedicado 

(Nuvemshop Empresarial)

•

•

•

•

•

•

•

•

Integração nativa com 

marketplaces 

Módulo marketplace 

Possibilidade de atacarejo 

Clube de assinatura
+30 temas customizáveis, 

responsivos e gratuitos 

Ecossistema robusto 

(parcerias com agências) 

Integração com canais de 

venda online e offline 

Loja de aplicativos 

Integração com meios de 

pagamento e de frete (as 

melhores negociações!) 

SIGEP WEB 

Integração c/ marketplaces 

através dos principais HUBs 

da América Latina 

Teclado Nuvem (catálogo 

de produtos para 

dispositivos móveis)

•

•

•

•

•

•

•

•

Prós
Administrador intuitivo 

Loja de aplicativos 

Meio de pagamento 

próprio (Yapay) 

SIGEP WEB 

Loja de aplicativos 

Bom desempenho 

orgânico 

Múltiplos idiomas

e moedas

WordPress vinculado 

Atendimento por chat

ao vivo 24h/dia 

Alta capacidade de 

customização 

Alta capacidade de 

customização

Bom desempenho 

orgânico

Múltiplos idiomas

e moedas

Elevado nível de 

segurança

Gerente de conta 

dedicado (Plano

Magento Commerce)

Alta capacidade de 

customização 

Dropshipping (a partir

do Plano Ruby) 

Possibilidade de atacarejo

Quantidade ilimitada de 

usuários gestores 

Atendimento por telefone 

e WhatsApp 

Atualização constante da plataforma 

Atendimento online e por telefone 

Ecossistema robusto (parcerias com 

agências) 

Integração com canais de venda 

online e offline 

SmartCheckout (checkout sem login 

e senha) 

Integração nativa com marketplaces 

Módulo marketplace 

Clube de assinatura 

Múltiplos idiomas e moedas

Lançamento de novos recursos a cada 

três meses 

Plataforma segmentada 

ZapCommerce (vendas via WhatsApp 

e outros comunicadores) 

Administrador com estatísticas

do negócio 

Atendimento online e por telefone 

Integração com canais de venda 

online e offline 

JetCheckout (checkout customizável) 

Integração nativa com marketplaces 

Cadastro de vendedores

Loja de aplicativos 

Criação de 

cartões-presente

Administrador com 

estatísticas do negócio

Integração com canais de 

venda online e offline 



Dependência de 

desenvolvedores da 

própria plataforma 

Temas com custos altos 

Ferramentas de marketing 

digital indisponíveis 

Múltiplos idiomas e 

moedas indisponíveis

Plataforma com grande 

dependência de apps

(a maioria em inglês) 

Quantidade limitada de 

usuários gestores 

Taxa de transação adicional 

(caso o gateway da Shopify 

não seja usado) 

Mensalidade em dólares

Quantidade limitada de 

produtos e visitas

Múltiplos idiomas e 

moedas indisponíveis

Atendimento por WhatsApp apenas a partir

do plano Influência 

Múltiplos idiomas e moedas indisponíveis nos 

planos de entrada

•

•

Contras

Dependência de 

desenvolvedores

Projetos com custos altos Dependência de 

desenvolvedores

Projetos com custos altos 

Sem garantias de 

manutenção 

SIGEP WEB indisponível

Dependência de 

desenvolvedores

Projetos com custos altos 

SIGEP WEB indisponível

Poucas integrações com 

subadquirentes 

SIGEP WEB indisponível 

Múltiplos idiomas e 

moedas indisponíveis



A Nuvemshop é considerada a plataforma líder no 

comércio digital da América Latina.

Sua tecnologia é ideal para PMEs e grandes marcas que 

buscam aumentar suas receitas através do posicionamento 

online e da diversificação dos canais de venda. Apresenta 

uma plataforma robusta e flexível, que permite fácil 

integração com as principais soluções do ecossistema.

Conheça a Nuvemshop

https://www.nuvemshop.com.br/?utm_source=ebookEcommerce&utm_medium=education&utm_campaign=comparativo-plataformas

