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Dave Dribin, um engenheiro de software de 34 anos que mora em Chicago, costumava fazer 
lances no site do eBay. Ele procurava produtos usados e antigos que pudesse comprar a 
preços baixos. Mas ele não faz mais isso. Dribin não quer mais perder horas acompanhando 
um leilão, especialmente se acaba perdendo algo que queria muito. Em vez disso, ele compra 
as coisas no varejo quando faz compras on-line. "Quando realmente quero uma coisa, não fico 
fazendo papel de bobo [em leilões] por causa de coisas pequenas", diz ele.   
 
Os leilões já foram um pilar do comércio pela internet. As pessoas não compravam 
simplesmente no eBay. Elas caçavam, brigavam, suavam e triunfavam. Mas à medida que o 
negócio de compra e venda on-line foi amadurecendo, a emoção da "caça" perdeu a graça 
para pessoas como Dribin. Cada vez mais, os consumidores querem apenas a conveniência de 
comprar coisas on-line rapidamente, a um preço determinado.   
 
Com a diminuição do interesse dos consumidores pelos leilões, o eBay, de longe o maior site 
de leilões da internet, está pagando o preço. O crescimento das receitas e dos lucros ficou 
mais lento. O preço de suas ações caiu para US$ 29, em relação ao pico de US$ 40 registrado 
no ano passado. A situação poderia ser ainda pior, mas o PayPal, unidade de compensação de 
pagamentos da companhia, vem florescendo. Nos últimos meses, o novo executivo-chefe John 
Donahoe conduziu a companhia em direção a um negócio de varejo on-line mais tradicional. 
Donahoe preferiu não falar sobre o assunto, mas numa entrevista concedida em abril disse que 
o eBay está simplesmente tentando ajustar-se aos gostos em mutação dos consumidores. 
"Vamos deixar nossos compradores escolher", disse ele.   
 
Os consumidores estão deixando bem claras as suas preferências. O negócio de leilões do 
eBay cresceu a uma taxa de dois dígitos durante anos, mas no primeiro trimestre deste ano o 
ritmo de crescimento para 6%. Por outro lado, os negócios de preços fixos da eBay cresceram 
22%.   
 
Isso significa mudanças profundas para o eBay. Se a atual tendência de crescimento 
prosseguir, este poderá ser o primeiro ano em que a companhia obterá mais receitas com as 
vendas a preços fixos do que com os leilões. (No primeiro trimestre, 58% da receita do eBay 
veio dos leilões e 42% das vendas a preços fixos.) Isso vai reduzir o papel do eBay como um 
site de compras único e torná-lo um concorrente mais direto da Amazon.com.   
 
Por que os consumidores estão perdendo o interesse pelos leilões? As pessoas estão ocupadas, 
é claro. Mas também está mais difícil encontrar pechinchas em leilões hoje em dia, porque 
qualquer um pode encontrar o preço de mercado de praticamente todas as coisas com uma 
rápida busca no Google. Um acontecimento que recentemente tornou os leilões irritantes para 
pessoas como Dribin é a prática conhecida como "sniping" (atirar de tocaia, em uma tradução 
literal). É quando alguém faz um lance num leilão momentos antes de ele ser encerrado, 
superando a oferta mais alta. Sem a chance de uma contraproposta, participantes menos 
experientes saem perdendo para os "snipers", freqüentemente após dias de acompanhamento 
atento de um leilão. Recentemente, essa prática tornou-se mais comum por causa dos 
"bidding bots". São programas automáticos com nomes como "Bidnapper" e "Powersnipe", que 
lançam ofertas segundos antes do encerramento de um leilão. "O 'sniping' é a coisa mais 
frustrante que existe", diz Dribin.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No primeiro trimestre, leilões cresceram a um ritmo de 6%, enquanto vendas a preço 
fixo aumentaram 22% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Donahoe pode não ser capaz de impedir o "sniping". Mas desde que assumiu o comando do 
eBay, em março, ele vem adotando medidas para enfatizar os itens vendidos a preços fixos. 
Em maio, o eBay firmou uma parceria com a Buy.com para a venda on-line de uma grande 
variedade de produtos eletrônicos, malas, livros e outros itens da grande companhia varejista, 



a preços fixos. Talvez mais importante é o fato de o eBay ter mudado as taxas que cobra dos 
grupos varejistas para vender produtos em seu site, reduzindo-as para companhias que 
vendem a preços fixos e aumentando-as para muitas que usam os leilões.   
 
As mudanças de Donahoe criaram um novo problema: elas deixaram furiosos os vendedores 
mais antigos do eBay. É o caso de Bruce Hershenson, de 55 anos , de West Plains, Missouri, 
que vendeu pôsteres antigos de filmes pelo site por quase uma década. Quando ele ficou 
sabendo do aumento da taxa, em uma reunião com a administração do eBay em Washington, 
levantou-se e reclamou. "Eu disse: eu sou exatamente o tipo de vendedor que construiu o 
eBay e que leva gente para o site todos os dias. E parece que eu estou sendo o mais atingido 
pelas mudanças que vocês estão fazendo."   
 
Sob a estrutura de taxas do eBay, Hershenson pagava cerca de US$ 2 para a empresa quando 
vendia um pôster por US$ 40 em um leilão. Com as novas taxas, ele pagaria US$ 2,87. 
Hershenson estima que os US$ 120 mil em taxas que ele pagava por ano subiriam para US$ 
180 mil.   
 
Mas o eBay não vai conseguir esse dinheiro de Hershenson. No começo do mês, ele pendurou 
definitivamente o "martelo" que tinha no site, e começou a vender pôsteres a partir de seu 
próprio site, o eMoviePoster.com. A maioria de seus clientes regulares já o seguiu, afirma ele. 
Hershenson pretende atrair outros com propaganda, que será bancada com as economias que 
ele vai fazer por deixar de pagar as taxas para o eBay.   
 
Mas a maioria dos vendedores do eBay não tem como montar seus próprios sites ou trocá-lo 
por um site concorrente. Com quase 90 milhões de usuários ativos - muitas vezes o número 
dos sites alternativos -, o eBay domina o negócio. Os vendedores que permanecem não estão 
sofrendo em silêncio. Eles estão enviando mensagens ao conselho de administração da 
companhia pedindo a cabeça de Donahoe e já organizaram boicotes aos leilões, incluindo um 
que durou uma semana em maio. Maggie Dressler, uma vendedora do eBay que leiloa trens de 
brinquedo antigos no site desde 2001, diz que o tratamento que a companhia está dando aos 
"leiloeiros" é "deplorável".   
 
Os leilões sempre terão espaço no site, afirma o eBay. "Os leilões são muito divertidos e 
continuam sendo a melhor maneira de obter o valor certo para muitos produtos", afirma Lorrie 
Norrington, responsável pelas operações globais de mercado do eBay. "No entanto, o formato 
que os compradores escolhem não é tão importante quanto a experiência que eles têm." A 
companhia deverá fazer algumas revisões no site para aplacar a ira dos leiloeiros. Ela 
provavelmente vai redesenhar certas páginas para dar mais destaque aos leilões, 
especialmente em categorias com mercadorias únicas, como moedas e selos para 
colecionadores.   
 
Hershenson prevê que os leilões do eBay vão passar por mudanças fundamentais nos 
próximos anos. Ele acredita que à medida que mais produtos a preços fixos aparecem no site, 
os vendedores terão mais dificuldades para conseguir a atenção de ofertantes suficientes para 
um leilão viável. Em algum momento os leiloeiros vão desistir. "As mudanças terão o resultado 
de acabar com os leilões da maneira como nós os conhecemos no eBay", afirma ele.   
 

 
Leia mais: 
 
No Mercado Livre, venda a preço fixo já representa 85% do faturamento  
João Luiz Rosa e Tainã Bispo 
 
O Mercado Livre surgiu em 1999, como um site de leilões, talhado à imagem e semelhança do 
eBay. Mas seus executivos no Brasil não estão preocupados, agora, com o risco de que uma 
mudança no comportamento dos usuários venha a causar desafios semelhantes aos 
enfrentados pelo congênere americano. Por uma simples razão: o consumidor brasileiro 
sempre preferiu a venda a preço fixo.   
 



"O leilão é o formato preferido para vender raridades e produtos para colecionadores, mas 
desde muito cedo identificamos que a oportunidade da venda a preço fixo era muito maior", 
diz Stelleo Tolda, presidente da companhia no país. Atualmente, 85% dos negócios do Mercado 
Livre vêm das vendas a preço fixo, que dispensam o leilão e são feitas como em qualquer 
varejista on-line. "Surgimos como um site de leilões, mas hoje essa designação é incorreta", 
afirma Tolda.   
 
É difícil entender porque a modalidade do leilão on-line nunca foi um sucesso no país, mas 
uma das razões apontadas pelos especialistas é a de que ao longo do tempo o consumidor 
americano estabeleceu hábitos como vender produtos usados aos vizinhos, nos bazares de 
garagem. Para esse tipo de usuário, fazer a mesma coisa pela internet foi um pulo natural. O 
mesmo não ocorreu no Brasil, onde essa prática não existia antes da web.   
 
O tamanho do mercado americano frente ao brasileiro é outro fator de peso, diz Tolda. Nos 
EUA, o movimento nos leilões on-line é tão intenso que foi suficiente para tornar o eBay uma 
companhia multimilionária. No Brasil e em outros mercados da América Latina, esse tipo de 
venda existe, mas é muito menor, o que levou as empresas do setor a buscar uma adaptação 
rápida.   
 
A quantidade de empresas que disputam o segmento, aliás, é outra diferença. O eBay firmou-
se como o único grande site de leilões dos Estados Unidos. No Brasil, além do Mercado Livre, 
quatro companhias chegaram a disputar o negócio: Arremate, iBazar, Lokau e Valeu. O último 
baixou as portas. Todos os demais foram comprados pelo Mercado Livre.   
 
A concorrência, hoje, parte de sites de classificados gratuitos, como o Zap, ou de empresas 
focadas em segmentos específicos, como carros e imóveis, diz Tolda.   
 
O Mercado Livre - que atua em 12 países, tem sede nos Estados Unidos e comando na 
Argentina -, fez uma oferta pública inicial de ações na Nasdaq, em agosto do ano passado, 
movimentando US$ 289,4 milhões. "As ações começaram a US$ 18 e atualmente são 
negociadas em um patamar de US$ 40", diz Tolda. O eBay, que já era acionista da empresa, 
mantém uma participação de 18% no negócio.   
 
Apesar do começo tímido, os consumidores brasileiros perderam o medo dos sites de leilões e 
de classificados. Para encontrar um produto mais barato, mesmo que usado, ou um item fora 
de catálogo dos grandes varejistas, os internautas procuram cada vez mais sites como 
Mercado Livre, QueBarato! ou Zap. Segundo o instituto de pesquisa Ibope NetRatings, 8 
milhões de pessoas entraram, pelo menos uma vez, em cerca de 20 sites do gênero em maio, 
o equivalente a 35% do total de internautas daquele mês.   
 
Quando começou, a audiência audiência era majoritariamente de jovens, que procuravam de 
eletroeletrônicos e itens de informática a preços baixos. Um ano atrás, no entanto, o perfil de 
usuários começou a mudar, com a adesão de adultos, principalmente mulheres. "Começamos 
a perceber produtos como roupas e peças de automóveis entre os mais procurados", afirma 
José Calazans, analista de mídia do Ibope NetRatings.   
 
Segundo Calazans, esse movimento de diversificação de público e produtos demorou para 
ocorrer por falta de confiança dos consumidores. "Os jovens não têm tanta exigência de 
credibilidade quanto os adultos", diz.   
 
Além de um leque maior de produtos, Calazans percebe uma oferta mais ampla de serviços. 
De venda de terrenos a tratamentos para unhas com micose e pessoas em busca de um 
cabeleireiro ou de um marido, tudo está à disposição na web.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 jun. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B2. 


