
aior site de comércio eletrônico da
América Latina, o Mercado Livre

surgiu numa época em que a compra
e venda online mal existia no Brasil. O
site passou pela bolha da internet, saiu
ileso da crise das pontocom, batalhou
para conseguir investidores - e se deu
bem. Dez anos após ser criado, o Mer-
cadoLivre tem hoje mais de 33 milhões
de usuários em 12 países e movimen-
tou, no ano passado, US5 2,1 bilhões em
vendas, "O segredo da longevidade está
no foco que tivemos desde o início. E
uma visão de longo prazo", afirma Steí-
leo Tolda, presidente do MercadoLivre.

um tempo para cá, vemos cada
vez mais engenheiros em postos

de comando nas empresas. Com
uma formação que poderia levá-lo
para diversos caminhos, quando foi
que você percebeu que havia espaço
para o comércio eletrônico no Brasil?
Marrison de Souza Pans, França
Quando a internet comercial veio para
o Brasil, comecei a ver potencial para
um negócio como o MercadoLivre. Isso
foi em 1998, quando conheci o Marcos
Galperin, fundador da empresa. Ele era
meu colega de classe num mestrado em
Stanford, nos Estados Unidos. Quando

voltou para a Argentina, seu país de ori-
gem, lançou o MercadoLivre e me cha-
mou para abrir a operação brasileira. As
novidades da internet comercial acon-
teceram ao longo desse período, de 1998
a 2000, quando houve um grande im-
pulso, um fluxo de capitais, uma série de
investidores interessados em colocar re-
cursos. Não existiam só as idéias, rnas o
capital e as pessoas com formação e von-
tade de embarcar numa nova carreira.

Qual o diferencial do MercadoLi-
vre em relação a tantos outros que

quebraram? Welton Kroger | Salvador, BA
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Um pouco do segredo da nossa lon-
gevidade está no foco que tivemos
desde o início. O MercadoLivre co-
meçou em 1999 e sempre tivemos
uma visão de longo prazo. À época,
passamos pelo famoso estouro da
bolha da internet, mas vimos isso
como uma oportunidade. Até fizemos
algumas aquisições na seqüência.

Quais as diferenças entre o Mer-
cadoLivre e o americano eBay?

Sérgio Borges ] São José dos Campos, SP
O eBay surgiu em 1994 e esteve sem-
pre muito vinculado ao conceito de
leilões online. O MercadoLivre sur-
giu com base no eBay, mas identifica-
mos que existia um potencial maior
no com creio eletrônico com. o formato
de venda direta, a preço fixo. Acho
que essa é a principal diferença. O
MercadoLivre abraçou um conceito
mais abrangente. Não é à toa que hoje
temos mais de 4O mil famílias que
vivem de vender no MercadoLivre
e que têm a empresa como principal
canal de comércio. O eBay, apesar de
ter mudado ao longo do tempo, ain-
da tem o foco no conceito de leilão.

Por que o MercadoLivre, que
pertence ao eBay, não usa o soft-

ware desse site, que é muito melhor?
WellíngíonSaamrin Brasília, DF
O eBay não é dono do MercadoLivre,
mas um acionista da empresa, com
participação de 18% no capital. A gen-
te tem uma plataforma que é comple-
tamente independente. A preferência
por uma ou outra plataforma é muito
pessoal. A gente trabalha olhando o
que há de melhor nas plataformas, não
só do eBay, mas de várias outras empre-
sas de comercio eletrônico no mundo.

Como você e seu departamento
de marketing lidam com a ima-

gem negativa associada a alguns si-
tes de compra?
Gustavo Loiola Curitiba, PR
O mito em relação às compras na in-
ternet está sendo vencido ao longo do
tempo. E agora, como temos pessoas
que nasceram num ambiente digi-
tal, isso pode mudar completamente.

Gostaria de saber quando o Mer-
cadoLivre será um local seguro

para comprar. Já fui vítima de ven-
dedores falsos, que somem com o
pagamento sem entregar o produto.
Fábio Lansarin j Curitiba. PR
Lamento pelo que aconteceu. O Mer-
cadoLivre é uma plataforma bastante
popular, mas também muito segura.
Os números de transações malsuce-
didas são da ordem de uma a cada 10
mil, bastante baixos se comparados aos
índices globais. Temos uma série de re-
comendações de segurança, como olhar
a qualificação dos vendedores e usar
o sistema de pagamento que permite
pagar só depois de receber o produto.

A inovação é importante para o
MercadoLivre? Há investimen-

tos nessa área?
AnaCaroiina Ribeiro de uma j Salvador, BA
A gente não fala em números, mas
inovação é, sim, algo essencial para
o negócio. Temos uma equipe de
desenvolvedores que se dedica a
implementar projetos que são pen-
sados visando melhorias e novas fer-
ramentas. A plataforma é dinâmica.
A cada seis meses, pelo menos, temos
novos projetos implementados. Se
você olhar para o site, ele dificilmen-
te será igual ao que era há seis meses.

Por que o MercadoLivre não tem
_ um "Fale Conosco"?

Clovis Almeida Cardoso Salvador, BA
O MercadoLivre tem um Fale Conosco,
mas não é por telefone. Nosso público
é de internet e entendemos que esse é
o nosso principal canal de comunica-
ção. Já dispomos de um atendimento
por e-mail e chat. Existe a intenção de,
no futuro, ter um atendi mento por tele-
fone, mas ainda não sabemos quando.

Que impacto você acha que o
Mobile Comrnerce irá trazer ao

comércio eletrônico?
Everíon Noguez j Pelotas, RS
Sem dúvida, o celular como plataforma
de ponto de contato na internet tende a
crescer muito. A facilidade e a velocida-
de de navegação na internet por meio do
3G já é uma realidade. O custo desses
aparelhos ainda é muito alto, mas acho
que vai diminuir ao longo do tempo.

O que você recomenda para
_ os empreendedores do país

que têm vontade de vencer?
Peterson Pita [ São Paulo, SP
Persistência, antes de tudo. Hoje já dispo-
mos de um arcabouço que inclui investi-
dores - ecapítal é essencial para que uma
idéia saia do papel. Talvez, com o cenário
mundial atuai, a obtenção de recursos
não seja tão fácil. Mas tem de acreditar e
insistir. Quando o site foi lançado, há dez
anos, muito da ínfraestrutura que a gente
gostaria ainda não existia. O sistema de
envio de mercadorias pelos Correios era
incipiente, não tinha uma boa logística
para a entrega. Isso era importante, mas
não nos impediu de seguir em frente.

É P O C A N e G O C lO S 29

Text Box
TOLDA, Stelleo. Ter foco é o segredo, Época Negócios, São Paulo, a. 2, n. 24, p. 28-29, fev. 2009.

pdv
Rectangle

pdv
Text Box
Lima




