
Sabías  que  case  o  70%  dos  consumidores
prefiren realizar as súas compras en liña?

Conceptos  como  “Marketplace”  ou  “e-commerce”  son  utilizados  habitualmente

cando falamos de compras en liña. É moi probable que os oíras nalgunha ocasión,

pero sabes o que significan realmente? Cada vez máis usuarios confían neste tipo

de sitios webs para realizar as súas compras. A que se debe isto? Que riscos existen

neste tipo de plataformas?

Os Marketplace ou "mercados dixitais" son un tipo de plataforma para a compravenda

de produtos a través Internet que, do mesmo xeito que ocorre coas plataformas de e-

commerce  ou  "comercio  electrónico",  gañaron  unha  gran  popularidade  entre  os

consumidores.

Pero cal é a diferenza entre eles?

•  Marketplace:  poderiamos  definilo  como  un  centro

comercial  en  liña,  é  dicir,  un  espazo  onde  diferentes

provedores poñen á venda os seus produtos para que nós,

os  consumidores,  fagamos as  nosas  compras.  Exemplos

deste  tipo  de  plataformas  son  Amazon,  Ebay  ou

AliExpress.

• E-commerce: a principal diferenza é que, trátase dunha

tenda en liña onde se venden os produtos dunha marca ou empresa, exclusivamente.

Por exemplo, as webs de Zara ou H&M.



Por que son tan populares? Cales son as súas vantaxes?

Pero por que case o 70% dos internautas españois prefiren facer as súas compras en

liña? 

Debido  á  súa  popularidade  e  ás  numerosas  vantaxes  que  ofrecen,  cada  vez  máis

comerciantes publican os seus  produtos neste tipo de plataformas.  Deste  xeito,  os

usuarios dispoñen de aínda máis ofertas coa que satisfacer as súas necesidades a un só

clic de distancia.

Xa  sexa  a  través  dun  Marketplace  ou  unha  plataforma  de  e-commerce,  será

practicamente imposible que non atopes o que estás a buscar. E esta, é só una das súas

moitas vantaxes:

1. Descontos e prezos máis competitivos: ter unha ampla visión dos diferentes prezos

dun mesmo produto permítenos a nós, os consumidores, tomar mellores decisións á

hora  de  comprar.  Os  produtos  que  se  ofertan  neste  tipo  de  plataformas  son

significativamente  máis  económicos.  Mesmo,  determinadas  empresas  ofrecen

descontos  adicionais  que  só  se  aplican  aos  produtos

ofertados a  través  de  Internet  para  promover  o  uso  das

súas plataformas en liña.

2.  Dispoñibilidade  de  “Stock”:  en  datas  de  grandes

descontos como, “Black Friday” ou os días de rebaixas, as

tendas aproveitan para lanzar as súas mellores ofertas. Isto

conleva unha gran demanda dos seus produtos e provoca

que, ás veces, o “stock” do mesmo acabe por esgotarse con

gran rapidez nas tendas físicas.

As  plataformas  en  liña  ofrécennos  unha  solución  a  este

problema, podendo comprar con gran rapidez desde un só

sitio, evitando así ter que visitar varias tendas ata dar co

produto dispoñible ou en “stock”.

3. Entregas a domicilio a “1 clic”: todos tivemos a necesidade de comprar algo e que a

tenda estivese pechada. Unha das grandes vantaxes que nos ofrecen estas webs é que



sempre están abertas, as 24 horas do día, os sete días da semana. Sen necesidade de

facer colas ou esperar, podemos pedir o produto que necesitamos e esperar que nos

chegue aos nosos fogares en poucos días.

En moitos dos casos o custo de entrega a domicilio xa está incluído, e recibirémolo á

dirección que queiramos.

4.  Variedade e valoración de produtos: outra das súas vantaxes é a posibilidade de

acceder a unha gran variedade de marcas e provedores dun mesmo produto. Ademais,

podemos  valorar  a  compra  dun  ou  outro  grazas  ás  recomendacións  e  recensións

doutros usuarios, que farán a nosa compra máis intelixente.

Por  se  fose  pouco,  co  auxe  das  novas  tecnoloxías  e  a  presenza  dos  dispositivos

smartphone no noso día a día, a facilidade e a rapidez coa que nos chega unha oferta

dun produto desexado e a forma de adquirilo,  convérteas na elección preferida dos

consumidores, cun aumento na súa taxa de crecemento de máis do 20% nos últimos

anos.

Que riscos existen dentro destas plataformas?

Aínda que este tipo de plataformas de compra en liña ofrézannos numerosas vantaxes,

sempre existe a posibilidade de que se utilicen de forma fraudulenta para obter un

beneficio á conta de nós, os usuarios, debido á súa gran popularidade.

Algúns dos principais riscos son:

•  Sitios web falsos. Plataformas falsas que copian o estilo doutras tendas oficiais co

obxectivo de atraernos a elas para compartir a nosa información persoal e/o caiamos

en estafas coas que perder o noso diñeiro.

• Perfís falsos de vendedor. Os ciberdelincuentes tamén

poden  rexistrarse  nun  “Marketplace”  co  obxectivo  de

vender produtos falsos ou ficticios que nunca chegarán ao

usuario.



• Métodos de pago pouco fiables. Existen métodos máis seguros que outros, e aquelas

ofertas máis rechamantes poden esconder formas de pago pouco fiables.

No caso dos  marketplace, necesitarás crearche unha conta onde incluír algúns datos

persoais,  como:  nome,  dirección,  número de teléfono,  información de pago,  etc.  Os

negocios de  e-commerce,  tamén requirirán esta información,  aínda que a diferenza

está en que non, necesariamente, necesitas unha conta para poder comprar en liña.

Como podemos previlo?

No momento en que publicamos información persoal nunha web, debemos estar alerta

e ter en conta unha serie de precaucións para evitar caer

nunha  fraude

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/09/cuales-

son-los-fraudes-mas-comunes:

•  Facer  compras  en  páxinas  web  de  confianza  no  que

figuren o nome,  domicilio  e  o CIF  da empresa.  Moitas veces os ciberdelincuentes

crean páxinas web parecidas como trampas.

•  Antes  de  introducir  os  datos  das  nosas  tarxetas  ou  calquera  outra  información

sensible, debemos asegurarnos de que sexa un sitio seguro. A barra de dirección debe

empezar por “https” e conter a icona dun cadeado.

• Debemos asegurarnos de que a plataforma conta con diferentes métodos de pago,

usar o que se adecue mellor ás nosas necesidades e o que sexa máis seguro.  Ollo ás

ofertas que parecen ser demasiado boas para ser verdade.

•  Non confiemos en todas as ofertas que nos chegan por correo electrónico.  Estas

ligazóns poden estar infectados e roubar os nosos datos.

As plataformas de compras en liña dannos moitas vantaxes,  e é polo que cada día

súmanse máis persoas a este tipo de compras, xa que podemos comprar cousas desde a

comodidade do fogar e con tan só un clic.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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