


inza autêntica do vulcão Chai-
tén. Pureza extrema. Não tenha
somente pontas de cigarro
em seu cinzeiro. Seja chique
e ponha um pouco de cinza
vulcânica." Isso é o que se
podia ler, em meados de maio,
no MercadoLibre, site de lei-
lão on-line, na Argentina. O
vendedor se referia a resíduos
emanados pelo vulcão chileno
que causou estragos no sul do
país e cuja nuvem se estendeu

à Argentina e ao Uruguai.
Tais resíduos, recolhidos nas
zonas de El Bolsón e Esquel,
na Argentina, eram oferecidos
no site por vários vendedores
a preços que variavam de US$
l ,5 a US$ 100 - em sacos ou
frascos herméticos de 100 g,
400 g ou mais.

Bem, pela internet se pode
vender qualquer coisa. E ainda
que dize-lo dessa forma possa
soar depreciativo, não é assim.
Ao contrário. Trata-se da cha-
ve desse negócio: tal qual o
aleph borgeano (o ponto que
contém todos os pontos do
universo), tudo tem de estar
na rede. Por isso, depois de
suspeitas e alguns fracassos,
as empresas da região, de lojas
de varejo a companhias aéreas,
passando por floriculturas
e livrarias, se consolidam e
dependem cada vez mais das
vendas pela web.

E se existe alguém que
conhece essa realidade em
seus detalhes é o argentino
Marcos Galperín, fundador e
presidente do MercadoLivre,
ou MercadoLibre nos países
de língua espanhola. Em 2007,
Galperín vendeu US$ 85,1
milhões, 63% a mais que no
ano anterior, registrando lucro
de US$ 9,4 milhões. Não é
só. Seu faturamento bruto
cresceu 65,4%, para US$ 66,1
milhões, com margem bruta
de 77,7%.

"Temos mais de 2 mil
categorias de produtos. Aqui
você pode encontrar desde o
último computador até um
bicho de estimação ou um
móvel antigo", conta Galperín

sobre a variedade encontrada
pelos usuários do site. "É
simples. Juntamos compra-
dores e vendedores." Não se
trata de freaks ou usuários
cansados de algum produto,
como se poderia pensar. "O
típico vendedor do Mercado-
Livre são pequenas e médias
empresas", comenta. No ano
passado, o site registrou mais
de 2 milhões de produtos à
venda e cerca de 5 milhões
de compradores.

Hoje o crescimento do Mer-
cadoLivre e do comércio ele-
trônico segue firme, como bem
sabe Galperín, cuja empresa
nasceu em 1999, meses antes
da bolha das pontocom, com
um financiamento de US$ 7,6
milhões. "Quando começamos,
havia 40 empresas fazendo
o mesmo que nós. Hoje são
poucas", diz. Sua forte apos-
ta permitiu assinar em 2001

um acordo estratégico com a
eBay e converter-se em seu
sócio exclusivo na América
Latina. No ano passado, veio
outro grande salto: a empresa
abriu seu capital na Nasdaq,
nos EUA. Um sucesso.

É que a América Latina,
ainda que sem a importante
tradição anglo-saxônica da
venda por correspondência,
é uma terra de oportunida-
des para o desenvolvimento
do comércio pela internet.
Sua imensidão territorial e a
deficiência das redes de dis-
tribuição multinacionais são
mais uma oportunidade para
empresas como o MercadoLi-
vre. Mesmo que a penetração
da internet ainda seja baixa

em comparação à dos países
desenvolvidos, onde supera
os 50%.

No Chile, país com a cifra
mais alta da região, ela está
acima dos 40%, segundo vários
estudos. Na Argentina, situa-se
entre 35% e 40%, enquanto no
Brasil e no México está entre
18% e 21 %. Mas as perspecti-
vas são boas. "Nos próximos
cinco a dez anos, o percentual

chegará no mínimo a 50%",
garante Galperín. O respon-
sável por esse crescimento
será o aumento do número de
usuários de banda larga e da
penetração dos PCs nas casas,
que fazem com que a web seja
cada vez mais rápida e cômoda
e as pessoas se entusiasmem
e comprem por ela.

"O comércio eletrônico
ainda é muito incipiente na
América Latina. Em 2007
totalizou US$ 1,5 bilhão,
que é pouco em relação à
cifra total de comércio na
região", diz Galperín. "Mas
isso vai se transformar em
algo que as pessoas farão
todos os dias."

Além disso, calcula-se que

cerca de 40% da população
latino-americana têm menos
de 20 anos, o que significa que
se está incubando um poder
de compra on-line imenso.
"Uma criança que há dez anos
começava a ter consciência do
mundo da internet hoje é um
jovem que viveu toda adoles-
cência com ela", diz Gonzalo
Palácios, gerente de Tecnologia
e Serviços de e-Business da



FedEx Express no México.
"E dentro de cinco anos estará
integrado na vida econômica
ativa. Terá poder econômico
para comprar cada vez mais
o que é oferecido na rede, e
o costume de fazê-lo."

M UIEB
Se se trata de volume, o Brasil
- como em quase tudo - é a
grande promessa no comércio
eletrônico na região. "Hoje há
no País 40 milhões de usuários
de internet numa população de
quase 190 milhões de pessoas.
E temos uma penetração de
somente 20%!", diz Stello
Tolda, country manager do
MercadoLivre no Brasil. "Há
potencial para dobrar essa cifra
num curto período de tempo."
Segundo o Ibope, os compra-
dores on-line habituais brasi-
leiros são apenas 10 milhões.
Embora metade da população
do Brasil seja jovem demais ou
pobre demais para ter acesso
à internet, ainda assim existe
um mercado potencial de entre
90 milhões e 100 milhões de
pessoas.

Mas, quando a noiva é
muito bonita, os pretenden-
tes costumam ser muitos. O
MercadoLivre tem o desafio
de lutar contra várias marcas
já consolidadas no Brasil,

onde o comércio eletrônico
é uma atividade muito mais
arraigada que em outros países.
"No Chile, por exemplo, onde
a penetração da internet é alta,
as compras feitas por meio dela
ainda não são significativas",
comenta Ricardo Fernández,
da Itaú Corretora. "No Brasil,
por sua vez, as empresas de
varejo focaram em desenvolver
esse canal de vendas."

O próprio Tolda afirma
que há um ecossistema de
internet que funciona muito
bem no Brasil. "Há nove anos,
quando começamos, era muito
diferente, mas agora se pode
dizer que há um movimento
relevante." Não é à toa que,
em 2007, 59% da receita do
MercadoLivre vieram do Bra-
sil, contra 15% da Argentina,
13% do México e outros 13%
do restante dos países nos
quais opera.

Mas o líder em e-commerce
no Brasil é a B2W, empresa
resultante da fusão dos sites
de venda on-line Americanas,
com e Submarino, que domi-
nam 50% do mercado, contra
30% do MercadoLivre. AB2W
prevê ganhar US$ 540 milhões
em sinergias quando todas
as plataformas de tecnologia
e distribuição de ambas as
companhias, além do Shopti-



me, estejam integradas. O que
está previsto para o segundo
semestre deste ano.

Segundo o Departamento
de Relações com os Investido-
res da empresa, essa integração
também significará um lucro
de sinergias "intangíveis" em
gestão de pessoas e integração
de processos. "À medida em
que o processo se consolide, a
natureza e o objeto desse lucro
irá se refletindo nos resulta-
dos", lê-se num comunicado
oficial da empresa.

como também fazer o check-in,
imprimir o cartão de embar-
que (até 90 minutos antes da
decolagem) e mudar reservas
até 24 horas antes da data pre-
viamente marcada. É possível
até comprar bilhetes e fazer
check-in a partir de telefones
celulares.

Com essas facilidades, a
Gol registrou um aumento
de 15% em suas vendas pela
web durante 2007, para US$
2,6 bilhões durante o ano, o
que representou 80% de suas

A companhia anunciou no
início de junho que planeja
fazer sua primeira emissão de
bônus, no valor de US$ 214
milhões, dinheiro que usará
para financiar investimentos e
pagar dívidas. AB2W aprovou
US$ 85 milhões para investi-
mentos em desenvolvimento
tecnológico e logístico em
2008. Além disso, no próximo
semestre começará a oferecer
aluguel on-line de DVDs por
intermédio da Blockbuster
Web - marca que adquiriu no
ano passado - em São Paulo.
Seus executivos afirmam ainda
que estão atentos a oportuni-
dade de outros negócio no
Brasil que também ofereçam
sinergias. A empresa também
afirmou interesse em expandir-
se internacionalmente, mas

não indicou claramente o país
ou a região.

Talvez o faça porque avalie
que não lhe resta muito mais
espaço no Brasil. Fernández,
da Itaú Corretora, acha que a
participação de mercado da
B2W pode diminuir devido
à crescente concorrência de
novos sites de grandes lojas.
E diz que o MercadoLivre
pode facilmente manter sua
quota de 30%.

Em outros casos, a chave do
sucesso na web é a estratégia
de vê-la como um negócio à
parte, como se fosse filho de um
negócio real. O Falabella.com,
site da grande cadeia chilena
de lojas de departamentos que
leva o mesmo nome, se apre-
sentou desde o começo como
uma "empresa", e não como

um novo canal de vendas da
rede. "Temos plano estratégico,
missão e objetivos próprios",
explica Ricardo Alonso, geren-
te do Falabella.com, a cargo
das operações na Argentina,
no Chile e no México. Isso o
obriga a ser rentável. Apesar
de não revelar cifras, Alonso
diz que a participação da área
de vendas on-line supera com
folga a cifra de crescimento
do negócio físico.

A Gol é outra das empresas
tradicionais que tiraram pro-
veito da internet no Brasil. A
companhia aérea, que detém
40% do mercado doméstico,
colheu grande parte de seu
sucesso nos campos virtuais.
Através de sua plataforma
web, os clientes não apenas
podem comprar passagens,

vendas totais. Somente durante
o quarto trimestre do ano o site
registrou uma média de 4,4
milhões de visitas mensais,
23% mais que no ano anterior.
As vendas on-line da Varig,
comprada pela Gol em 2007,
que representavam 2% das
vendas pela internet em abril,
saltaram para 12%. A marca
implantou uma plataforma de
chat para melhorar seus ser-
viços no Brasil e reformatou
seu site, que agora opera em
seis idiomas em nove países.
Também fortaleceu sua relação
com as agências de viagem
por meio do serviço B2T,
que dá a elas acesso direto
ao seu sistema e permite que
vendam passagens da Varig
diretamente para seus clien-
tes. "Como a Gol, a Varig se



comprometeu em proporcionar
a seus sócios e clientes maior
conveniência e flexibilidade",
diz Tarcisio Gargioni, vice-
presidente de marketing e
Serviços da Gol.

Já no Peru, um dos sites
precursores em e-commerce
hoje também é o top of mind
no país segundo pesquisa de
América Economia Intelligence.
Trata-se da Rosatel, um portal

de venda de flores e presentes
que atua no Peru, no México e
no Chile. A empresa nasceu em
1997 e três anos depois criou
seu site. A aventura rendeu
frutos. Hoje, 15% de suas
vendas são feitas pela internet.
"Criamos a página como uma
vitrine para nossos produtos.
Na época não pensamos que
se converteria em um impor-
tante canal de vendas", conta

Javier Pardo, diretor-gerente
da companhia.

Sob o guarda-chuva da
Rosatel estão outras marcas
da família, como La Cava
(vinhos), Mr. Sushi (comida
japonesa), Dulces Envios
(tortas) e Bésame (lingeríes).
Mas Pardo diz que esse mix
de marcas tão variado alojado
no site da Rosatel, não permi-
te que elas brilhem com luz
própria. "O próximo passo
será torná-las independen-
tes, criar sites individuais e
construir seu próprio valor de
marca, como fizemos com a
Rosatel", diz.

Somente em Lima a em-
presa registra cerca de 600
entregas diárias de presentes.
Seu ritmo de crescimento nos
últimos três anos nunca ficou
abaixo dos 20%. Mas, sobre
uma possível expansão inter-
nacional, Pardo diz que ainda
não tem planos de semear o
serviço em mais países.

A forma de pagamento foi um
dos pontos-chave na decola-
gem da Rosatel. Foi difícil.
Para convencer as operado-
ras de cartões de crédito que
assinassem convênios com
ela, a empresa teve de se com-
prometer a assumir o prejuízo
das perdas e das fraudes nas
transações eletrônicas. Nessa
época, vender pela web ainda
era um negócio espinhoso.

Embora os usuários este-
jam perdendo o medo de fazer
transações on-line, ainda há
um longo caminho pela fren-
te, diz Gonzalo Palácios, da
FedEx Express no México.
"O número de lojas on-line
precisa ser maior, e elas preci-
sam oferecer maior variedade
de opções de pagamento a
seus clientes", diz. Por isso.
apesar de as lojas tradicionais

encontrarem no ciberespaço
uma nova oportunidade para
promover o uso de seus car-
tões próprios e incrementar
seu negócio financeiro, elas
têm de se preocupar em não
excluir outras formas de paga-
mento. "Ter um amplo leque
de opções para que o cliente
escolha como pagar é chave
nesse negócio", afirma Alonso,
da Falabella.com. "Além disso,
os consumidores costumavam
estar restritos ao segmento
ABC l, que não é usuário de
cartões de lojas, mas de cartões
bancários."

O aumento da adoção



de cartões de crédito é um
dos melhores amigos dos e-
varejistas. O Brasil tem a taxa
de penetração mais alta da
América Latina. E estimativas
apontam que o setor fechará
2008 com 52,5%. Na América
Latina, esse número pratica-
mente duplicou em cinco anos.
"Quando se oferecem cartões
de crédito como forma de pa-
gamento, 80% das transações
são feitas por essa via", diz
Tolda, do MercadoLivre.

Para não ficar atrás da
concorrência, em 2007 o Mer-
cadoLivre lançou no Chile e

na Colômbia (e em fevereiro
deste ano na Argentina) um re-
moçado sistema de pagamento,
chamado MercadoPago 3.0. A
empresa pretende estendê-lo
ainda este ano ao Brasil, ao
México e à Venezuela. Sua
principal vantagem é que per-
mite pagamentos fora do Mer-
cadoLivre, além de ser possível
pagar através de cartões ou
contas de banco tradicionais,
operando como intermediário.
Por intermédio do sistema o
usuário pode até fazer remes-
sas para outros países. Em
meados de junho, a empresa

colocou o então gerente-geral
de operações na Argentina, no
Chile e no Uruguai no cargo
de vice-presidente sênior do
MercadoPago. "Quanto melhor
a experiência de pagamento,
melhor é a experiência de
compra", diz Galperín. "Por
isso essa é uma ferramenta-
chave na hora de agilizar o
comércio eletrônico."

O ciberespaço parece ter
lugar para todos. O Falabella.
com, site que domina o e-
commerce no Chile segundo
pesquisa da AméricaEconomia
Intelligence, por exemplo,

não está preocupado com a
concorrência de sites como
o MercadoLivre, que podem
ter uma oferta infinita de pro-
dutos. "É claro que em certo
grau somos concorrentes",
diz Alonso. "Mas quanto
mais possibilidades haja de
comprar e vender pela inter-
net, melhor será para todos."
Soa lógico. O Falabella.com
não vende cinzas do vulcão
Chaitén, mas vende pacotes
turísticos para visitar belas
paisagens dos arredores, que
sobreviveram à atividade do
vulcão. •

Text Box
Fonte: América Economia, n. 360, p. 32-37, 23 jun. 2008.




