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conectadas
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Crescimento Venda de Parceiros 2019

25 milhões de clientes
compraram em 2019



Cliente em 
primeiro lugar!

Nossa missão é levar ao acesso 
de muitos, 

o que é privilégio de poucos!



O que é o Parceiro Magalu?

É uma plataforma de gestão simplificada de 
vendas que tem com uma de suas 
funcionalidades, vender o seu estoque dentro do 
Magazine Luiza aumentando as possibilidades 
de venda do seu negócio, mesmo que ele esteja 
com as portas fechadas.

Seus produtos estarão disponíveis nosso site, em 
nosso Super App e na mão dos nossos mais de 
20 mil vendedores.

Cole seu screenshot aqui



Praticidade

● Sem investimento inicial: Ganhe mais um canal de vendas e pague 
apenas uma comissão por venda aprovada.

● Nós entregamos para você: Piscou, chegou! Com o Magalu 
Entregas, levamos seus produtos aos nossos clientes, sem custo para 
sua empresa!

● Fature de forma gratuita: Se você tem A1, Simples Nacional ou ME. 
Pode utilizar nosso faturador, economizando tempo e dinheiro.



Benefícios de ser um parceiro

● Redes Sociais: Trabalhando em redes sociais, você vai vender 
mais e atingir muitas pessoas que compram direto de suas casas.

● Venda para novos Clientes: A força do Magalu te ajuda a 
alavancar suas vendas com uma base de mais de 25 milhões de 
clientes. O nosso Marketing trabalhando para você!

● Dados do seu negócio em tempo real: Os indicadores da sua loja 
em tempo real e na palma da sua mão. Tudo para facilitar sua 
tomada de decisão.

● Geolocalização



Requisitos para fazer parte
● Nota Fiscal: Emitir NFe ( gerar XML) para todos os pedidos do 

Magalu;

● Correios: Apenas produtos elegíveis a correios;

● Serviços: Não é possível vender "serviços";

● CNPJ:  Tem que ter mais de 3 meses, e o cadastro deve estar 
regulado no SINTEGRA;

● Postagem em até 48hrs: nossos clientes precisam ter a mesma 
experiência de compra que os produtos vendidos pelo Magalu, por 
isso contamos com nossos parceiros postando o pedido em até 
48hrs;

● Repasse: Para receber o repasse, a conta bancária deve ser vinculada 
ao CNPJ da loja.



O que eu preciso para ser parceiro?

primeiro

Cadastro

segundo

Análise

terceiro

Contrato

quinto

Publicação

quarto

Produto



Cadastro 1 2 3 4

Primeiro passo é um cadastro em nossa plataforma:

5



Análise 1 2 3 4

Crivo: A situação do CNPJ deve ser regular na receita e no SINTEGRA, 
com mais de 3 meses de existência.

Enviamos um e-mail informando assim que a conta for analisada.

O cadastro passa por uma análise financeira.
Por isso os dados devem ser preenchidos com calma e sem 
divergências.

5



Contrato 1 2 3 4 5



Produto

Código de Barra: Inserindo o código de barra do produto no campo de 
cadastro e o mesmo constando em nosso banco de dados, todas as 
informações surgem automaticamente e você complementa com preço e 
estoque;

Leitor de NF de compra: através do certificado digital A1, nós puxamos todos 
os produtos adquiridos com o CNPJ nos últimos 3 meses;

Individualmente: O lojista pode inserir as informações de forma manual, 
preenchendo campo a campo no Parceiro Magalu;

Massivo - Planilha: O lojista pode cadastrar os produtos massivamente via 
planilha, de uma forma prática e intuitiva. 

1 2 3 4 5



Publicação

Depois que todos os processos foram concluídos vamos pra etapa 
final, publicar a loja em nossa plataforma (Site e o Super App).

● A loja entra em no fluxo Magalu de validação de catálogo;

● Publicamos os produtos no site se não tiver nada que demande ajuste;

● Se necessário ajuste, nosso suporte vai entrar em contato com e-mail 
informando o que é necessário para publicação.

1 2 3 4 5



Loja pronta!
Quando estiver 100%, disponibilizamos uma URL com sua loja publicada em nosso site 
(www.magazineluiza.com.br/lojista/sualoja)

sua loja. 

51 2 3 4



Como iniciar minhas vendas?

primeiro

Mix de produtos

segundo

Venda

terceiro

Entrega

quarto

Repasse



Mix de produtos 1 2 3 4

● Produto: Parceiro deve cadastrar todo seu 
portfólio de produtos na plataforma.

● Preço: Cadastra o preço. Quanto mais 
competitivo, maiores as chances de vender!

● Estoque: Manutenção do estoque é todo feito 
pela plataforma. Estoque deve ter profundidade!



Venda 1 2 3 4

● Nota Fiscal: No Magalu todos os parceiros 
devem emitir a NF. Pode usar seu próprio 
faturador ou utilizar nossa plataforma para 
emissão de notas.

● Comissão: Em cada venda é descontada 
uma comissão do parceiro.



Piscou, chegou! 1 2 3 4

● Etiqueta: Após a emissão da NF, liberamos uma etiqueta para 
postagem no correio.

● Custo: Não tem custo pro parceiro. O frete é pago pelo cliente!

● Frete Grátis: Realizamos muitas campanhas de frete para nossos 
clientes. Esse custo é subsidiado 100% pelo marketplace.

● Postagem em até 48hrs: nossos clientes precisam ter a mesma 
experiência de compra que os produtos vendidos pelo Magalu, por 
isso contamos com nossos parceiros postando o pedido em até 
48hrs.



Repasse 1 2 3 4

● Data do repasse: parceiro escolhe a data e 
periodicidade de repasse (mensal ou semanal) 
e o Magalu deposita descontando a comissão;

● Antecipação: parceiro optando por antecipar 
recebe em até 2 dois dias úteis na conta 
cadastrada. 



Como o nome diz, os inegociáveis não são passíveis de negociação. E se encaixam 
em 5 categorias:

● Comercialização de produtos sem nota fiscal. Em qualquer situação, 

independente do regime fiscal que esteja inscrito; 

● Vender produtos falsificados ou contribuir com a pirataria;

● Comercializar produtos de origem ilícita: Importação ilegal, descaminho, 

contrabando ou carga roubada; 

● Produto ilegal e/ou ilícito, qualquer que seja proibido por lei: drogas, animais 

silvestres, órgão humana, arma de fogo, munições, materiais explosivos e 

medicamentos sem autorização;

● Comercialização de produtos usados.

O  que são os inegociáveis?



Como vender mais?

● Anúncios bem elaborados contendo informações comerciais e técnicas dos 

produtos;

● Imagem de qualidade e fundo branco;

● Se possível, trabalhar com diversas imagens mostrando todos os ângulos do 

produto;

● Quanto mais produtos cadastrados, maiores as possibilidades de vendas.

● Preço competitivo, estoque e um bom nível de serviço no pós venda fazem toda 

diferença.



Treinamentos e Operações

YouTube: Parceiro Magalu Empresa

Site: www.parceiromagalu.com



Siga nossa página no Facebook!



Obrigado!
@flaymarcon
@magalu.marketplace

Flávia Marcon


