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Definindo-se como líder da 
internet brasileira no segmen-
to feminino, o portal Bolsa de 
Mulher (www.bolsademulher.
com.br) acaba de adquirir seu 
principal concorrente, o Femi-
nice. Com a compra, o Bolsa 
passará de uma audiência de 
cerca de 3 milhões de usuárias 
únicas para 6 milhões e contará 
com uma participação de 28% no 
mercado online voltado a esse 
público (dados fornecidos pelo 
próprio portal). “Com a compra 
conseguimos antecipar e até 
ultrapassar nossa meta para este 
ano, que era alcançar a marca 
de 5 milhões de usuárias únicas. 
Esses números de hoje também 
representam quase metade das 
internautas que acessam de 
suas casas a internet, que hoje 
estão em torno de 11 milhões”, 
comenta Andiara Petterle, CEO 
do Bolsa de Mulher. Segundo a 
executiva, a aquisição traz para 
o Bolsa um público mais jovem, 
o que faltava ao portal. 

Essas novas usuárias serão 
mapeadas por meio da já conso-
lidada rede social formada pelas 
cadastradas. A partir do com-

Andiara, CEO do portal, tem planos de 
expansão para a América Latina
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portamento constatado, a 
equipe (que terá cerca de 
40 profissionais no total) 
desenvolverá ferramentas 
e conteúdos específicos 
como os focados em músi-
ca e entretenimento. Tam-
bém existe a possibilidade 
de criação de um Conse-
lho Editorial formado por 
jovens mulheres a fim de 
compreender o que elas 
procuram na rede.

Aproveitando os conte-
údos do Feminice, como as 
informações de dieta e nu-
trição, e com a compra do 
site Estrela Guia — líder no 
segmento de astrologia no 
Brasil —, o Bolsa também 
espera fortalecer o modelo 
de negócios baseado no 
comércio eletrônico, au-
mentando em pelo menos 50% 
as vendas pela internet. “Vamos 
comercializar produtos como 
mapa astral, informações sobre 
alimentação e consultas com nu-
tricionistas”, conta Andiara, que 
antecipa ainda planos para, até o 
fim do ano, colocar em operação 
a venda de lingeries na página do 

Bolsa de Mulher.
“Há um grande potencial 

de vendas a ser explorado na 
internet brasileira. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o comércio 
de acessórios para mulheres 
pela web movimentou cerca 
de US$ 17 bilhões. É preciso 
olhar para isso com atenção”, 

acrescenta. Segundo dados 
da consultoria e-bit, há 
um empate técnico (49%) 
entre homens e mulheres 
que compram pela inter-
net. Em 2001, as mulheres 
representavam 39% dos e-
consumidores nacionais. 

O serviço Universidade 
Feminina, que oferece cur-
sos gratuitos sobre varia-
dos assuntos também terá 
incluído em seu portfólio 
temas relacionados à as-
trologia, nutrição e auto-
móveis. Ainda neste ano, 
o Bolsa lançará uma rede 
social móvel em razão da 
alta demanda por conteú-
dos e serviços nos telefones 
celulares, hoje nas mãos de 
64 milhões de mulheres.  

No que diz respeito à re-
ceita publicitária, Andiara adianta 
que, considerando o crescimento 
orgânico do Bolsa e a aquisição 
do Feminice, a expectativa é 
que essa cresça perto de 700% 
em relação a 2007. O volume de 
impressões agora disponíveis 
ultrapassa 100 milhões, o que faz 
a empresa competir com os gran-

des portais não segmentados. 
“Além disso, já estávamos estrei-
tando nosso relacionamento com 
o mercado publicitário através do 
Movimento Rosa, que colaborou 
para a venda de 160% do inven-
tário, e com o lançamento de 
novo formatos como os que hoje 
integram a rede social do portal”, 
explica a CEO. 

Em paralelo à consolidação 
da liderança entre as mulheres 
brasileiras, a aquisição também 
tem por objetivo alavancar a 
expansão do portal para outros 
países da América Latina. O 
primeiro deles será a Argentina 
ainda neste trimestre, onde o 
mercado de internet conta com 
cerca de 8 milhões de mulheres 
conectadas. Os próximos alvos 
são o Chile, com 9 milhões de 
mulheres internautas, e o Mé-
xico, com 11,5 milhões. “Quase 
não existe concorrência para 
o segmento feminino online 
nesses países. Agora que somos 
o maior grupo de negócios vol-
tados para a mulher do Brasil, 
queremos também conquistar 
a liderança na América Latina”, 
almeja Andiara.

Google tem novo 
diretor geral no País

O Google anunciou na semana pas-
sada o nome do novo diretor geral da 
operação no Brasil. Quem assume o 
cargo é Alex Dias, que deixa a Directv, 
grupo no qual estava havia seis anos. 
Ele substitui Alexandre Hohagen, no-
meado recentemente diretor executivo 
para a América Latina. Dias deve assu-
mir a função ainda neste mês, quando o 
processo de transição for concluído.

Com esses movimentos, o Google 
pretende fortalecer sua posição na 
América Latina. A sede corporativa 
da companhia para a região passa a 
ser São Paulo. Até então, o comando 
das operações na porção latino-ame-
ricana ficava em Mountain Views, 
na Califórnia, onde está instalado 
o quartel-general da corporação. A 
descentralização consolida também 
o papel do Brasil no mercado. Todos 
os setores ficarão concentrados no 
País, com exceção do marketing, cuja 
estrutura fica no México. 

Hohagen assumirá a nova função 
também no fim do mês, quando o 
mexicano Daniel Alegre, hoje dire-
tor executivo da região, começará a 

atuar na operação da Ásia, baseada 
em Cingapura. 

Por aqui, a operação está sendo 
igualmente reorganizada. É possível 
que o escritório latino-americano 
funcione no mesmo local da sede bra-
sileira, que irá crescer (a companhia 
não fornece detalhes a esse respeito). 
Na mesma semana em que o novo 
papel de Hohagen foi comunicado, o 
Google também informou que o centro 
de controle mundial do Orkut passou 
para o Brasil. O País está encarregado 
de desenvolver mais ferramentas e 
aplicativos para incrementar a rede.

O novo diretor geral do Google no 
Brasil foi escolhido por um comitê que 
envolveu executivos de outras regiões. 
Alex Dias, que ocupava a presidência 
da Directv na Argentina e no Uruguai, é 
engenheiro formado pela Universidade 
de Campinas (Unicamp) e tem MBA em 
gestão pela Universidade da Califórnia 
(UCLA). Além da experiência na Di-
rectv, seu histórico inclui ainda o cargo 
diretor de vendas e marketing da SKY 
Brasil (2003-2005).

Lena Castellón

O e-commerce se tornará mais relevan-
te no Brasil com a chegada de milhões de 
pessoas ao mundo da internet e ao mercado 
de consumo. Baseado nessa expectativa, o 
Mercado Livre vê como positiva a entrada 
de novos concorrentes em seu ramo de 
atuação. “Com a vinda de outras empresas 
para essa esfera, haverá mais gente aderindo 
ao comércio na internet, o que é ótimo para 
nós”, afirma o diretor-presidente da empre-
sa, Stelleo Tolda.

A companhia, que anunciou o expressivo 
aumento de receitas de 82% no segundo 
semestre de 2008 em comparação com o 
mesmo período de 2007 (chegando a US$ 
34,5 milhões), tem na operação brasileira, 
segundo Tolda, mais da metade das receitas e 
dos usuários do site. E os números só tendem 
a aumentar. “Além do crescimento do consu-
mo nas classes C e D, temos de lembrar que 
a população brasileira é jovem. Metade dela 
tem menos de 30 anos, o que nos faz projetar 
uma alta perspectiva de novos consumidores 
para os próximos anos”, diz.

Para manter a rentabilidade em todos os 
mercados de atuação nas Américas — uma 
necessidade que se tornou ainda maior há 
um ano, quando o Mercado Livre abriu ca-
pital na Nasdaq —, a companhia não ficará 
apenas esperando o crescimento natural do 

consumo. Ela pretende facilitar a adesão 
ao e-commerce.

Um exemplo disso, segundo Tolda, é a 
chegada ao Brasil de um novo modelo para 
a ferramenta Mercado Pago, que possibilita o 
pagamento em boleto bancário ou cartão de 
crédito, com possibilidade de parcelamento. 
Com a novidade (ainda sem data de lança-
mento), o comprador não pagará mais uma 
taxa que varia de 3% a 10% do produto, o 
que deve aumentar o percentual de negócios 
fechados por esse meio, que responde hoje 
por apenas 13% do total.

Felipe Turlão

Stelleo Tolda: “Com a vinda de outras empresas, haverá 
mais gente aderindo ao comércio na internet” 
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Mercado Livre não teme 
concorrência no e-commerce
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