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Meta do site de leilão reverso é faturar 50% a mais em 2010 com comunidade virtual que 
reúne 50 mil fornecedores e atende clientes como Pão de Açúcar, Braskem, Oi e Nestlé  
 
Os leilões virtuais se tornaram populares no Brasil com sites como MercadoLivre, que atraíram 
consumidores interessados na venda on-line. A regra era a mesma dos leilões presenciais: 
arremata o produto quem der o maior lance. No entanto, quando uma empresa precisa de um 
determinado item ou serviço, a intenção nomalmente é pagar o menor preço possível, então 
por que não promover um leilão reverso, nos moldes dos pregões virtuais convencionais? 
 
Foi a partir dessa idéia que Eduardo Aziz Nader reuniu em uma comunidade virtual 50 mil 
fornecedores de diversas áreas e 300 compradores de grande porte como Nestlé, Pão de 
Açúcar, Oi, Braskem e Philips. A idéia rendeu faturamento de cerca de R$ 30 milhões em 
2009. "Queremos ser um shopping center virtual corporativo", define Nader, presidente do 
Mercado Eletrônico, empresa responsável pelo sistema de leilão reverso. 
 
Para atingir a meta, diz Nader, só mudando a estratégia. A receita da companhia, que sempre 
veio dos compradores, que pagavam pelo serviço, agora virá dos fornecedores. Além de ter o 
objetivo de ampliar o faturamento, visto que o número de vendedores é bem maior que o de 
compradores, a mudança também é resultado da pressão das empresas que adquirem os 
produtos e serviços, que querem deixar de pagar pelo uso da ferramenta do Mercado 
Eletrônico. 
 
O preço cobrado varia de acordo com a faixa de valor transacionada, os acessos e o destaque 
no portal do Mercado Eletrônico, modelo similar aos dos links patrocinados do Google, 
conforme informa o presidente da empresa. Em 2010, a meta de Nader é aumentar o 
faturamento em 50% com a transição do modelo de negócio já consolidada. 
 
A terceirização de serviços é outra aposta para atingir o crescimento esperado. A empresa 
oferece, além da ferramenta com a base de fornecedores e a possibilidade de realizar o leilão 
reverso, a consultoria para compras em áreas não estratégicas, como material de escritório e 
logística. A Avon é uma das empresas que utiliza o serviço. "Os clientes querem tirar o que é 
operacional das mãos delas", afirma Nader. 
 
Internacionalização 
 
A única filial internacional, localizada em Portugal, é hoje responsável por 15% da receita do 
Mercado Eletrônico. A operação é fruto da contratação pela EDP Portugal, líder do setor de 
energia no país europeu, após o vencimento de uma concorrência mundial. 
 
Depois disso, duas empresas portuguesas foram adquiridas para ampliar a operação 
internacional: a Synex, provedora de serviços e soluções de colaboração, e a Forum B2B, do 
Grupo EDP, que atua na mesma área que o Mercado Eletrônico. As carteiras de clientes, que 
incluíam empresas como o metrô de Lisboa, foram absorvidas ' pela companhia brasileira. 
Apesar de a instalação de outro escritório fora do Brasil não estar nos planos, a empresa 
pretende, a partir da filial portuguesa, atender outros países próximos como Espanha, por 
exemplo. 
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