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Meio & Mensagem — Ao criar o Mercado Libre, em 1999, 
o que esperava ter em um ano? E em dez?  
Marcos Galperín — Quando pensei no Mercado Libre 
estava em Stanford, fazendo um MBA. Foi lá que co-
mecei a analisar atentamente a internet na América 
Latina e avaliar quais modelos de negócios seriam um 
sucesso aqui. Gostei muito deste modelo (do Mercado 
Livre), que ajuda as economias da região. Entendia 
que seria atrativo para a América Latina por haver 
muita gente que não está perto dos grandes centros 
urbanos, sem acesso aos shopping centers. Eles não 
têm como comprar produtos a preços razoáveis. Por 
meio do Mercado Livre, qualquer pessoa que viva em 
uma pequena cidade do interior pode entrar no site 
e fazer compras em pequenas ou grandes lojas com 

preços praticados nos shoppings ou centros urbanos. 
Por outro lado, ele dá oportunidade às pequenas lojas 
de competir e concorrer com as grandes empresas 
de varejo praticamente com igualdade de condições. 
Alguém pode publicar seus artigos no Mercado Livre 
e atingir todo o Brasil — e a América Latina — através 
da nossa plataforma quase sem custos fixos. Era um 
modelo que eu estava seguro de que ia funcionar muito 
bem. E assim foi. Quando escrevi o plano de negócios, 
por exemplo, ele já tinha o Mercado Pago (ferramenta 
que viabiliza o pagamento dos produtos com segu-
rança) e outras coisas que existem hoje. Nos EUA, 
pude contatar um investidor através de um professor: 
John Muse, um dos donos do fundo de investimento 
Hicks, Muse, Tate & Furst, que no Brasil era dono do 

Marcos Galperín

Rede social 
do varejo
Ele é de Buenos Aires, mas quando idealizou seu negócio es
tava longe, na Universidade de Stanford (EUA). Foi por estar 
lá que Marcos Galperín conseguiu viabilizar um projeto para 
a América Latina que nasceu durante o MBA que fazia: o  
Mercado Libre. Ou Mercado Livre para os brasileiros, que desde outubro de 1999 
estão acostumados a realizar transações comerciais por meio do site, hoje presente 
em 12 países. A importância de estar na Califórnia naquele tempo se deve, entre 
outras razões, ao fato de ter encontrado, de maneira pouco usual — no aeroporto 
—, um investidor internacional interessado em colocar em pé o plano que montara. 
No ano inicial a operação não deu o resultado esperado. Entretanto, se o começo foi 
difícil, a primeira década do negócio foi de celebração. A projeção do grupo é atingir 
US$ 175 milhões de receita no fechamento de 2009. Como salienta Galperín, presidente executivo da compa
nhia, a empresa cresce em bom ritmo (acima de 40% no ano passado sobre 2008). São 10 milhões de usuá
rios ativos na região. E as possibilidades são imensas. “Podemos chegar a 100 milhões dentro de cinco ou 
dez anos.” Para isso, algumas apostas são investir no melhor uso do database e incrementar as ferramentas 
que têm credenciado o Mercado Livre como uma grande comunidade do varejo. Isso sem esquecer de atrair 
o anunciante. Há quatro meses a corporação lançou o Mercado Ads, um programa que fornece links para as 
marcas se destacarem em meio às buscas do internauta no site. Mais ou menos como faz o Google, gigante 
da web que Galperín considera um de seus concorrentes.

Lena Castellón 
Fotos de Paulo Múmia

Corinthians (parceria válida entre 1999 e 2002). 
Naquele momento eles estavam investindo muito na 
América Latina. Eu cheguei ao aeroporto e contei para 
ele toda a história. “Gostaria muito de investir”, disse.  
  
M&M — Você o abordou no aeroporto?  
Galperín — Sim. Eu o deixei perto de seu avião priva-
do, no aeroporto de San Jose, perto de Stanford. Foi 
lá que começou o Mercado Libre. Um ano mais tarde 
tínhamos feito bastante em relação à organização da 
empresa. Contratamos gente e armamos equipes. 
Trabalhamos muito. Mas o negócio per se era muito 
pequeno. Menor do que desejávamos.  
  
M&M — Muito abaixo do que tinham planejado?  
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“Temos muitos concorrentes: os 

classificados gratuitos, os sites de 

e-commerce pagos, grandes portais, o 

Google, a Microsoft e mesmo as redes 

sociais, o YouTube e o iTunes. Todos os 

grandes portais que geram comunidade 

têm a enorme possibilidade de juntar 

compradores e vendedores. E, ao lado 

disso, há o varejo online”

Galperín — Muito. Isso aconteceu com todas as empre-
sas de internet em 1999. Achávamos que tudo aconte-
ceria mais rapidamente. A diferença em comparação às 
outras é que nós guardamos nosso dinheiro. Levanta-
mos capital em duas rodadas pelo mercado fi nanceiro, 
uma em outubro de 1999 e outra em maio de 2000. Dez 
anos depois, para retomar sua pergunta, eu diria que 
a empresa tem o tamanho parecido com o que imagi-
návamos. Muito do que pensávamos aconteceu, mas 
mais tarde do que esperávamos. Por outro lado, certas 
coisas foram diferentes. Hoje, 80% das transações no 
site são de produtos novos — isso já ocorre há oito anos 
—, e 90% são a preço fi xo. Então, o Mercado Livre é 
um site que os pequenos varejos utilizam para seu dia 
a dia. Em 2008, tivemos 2,5 milhões de vendedores e 
7,5 milhões de compradores. Uma pesquisa Nielsen, de 
2007, já indicava que mais de 40 mil pessoas vivem do 
Mercado Livre. Neste ano vamos fazer essa pesquisa 
de novo, e não me surpreen deria se os números fossem 
ainda mais altos. Isso mostra que estamos conseguindo 
a democratização do varejo na América Latina.  
 
M&M — De que modo? 
Galperín — No princípio, pensamos que isso seria 
algo mais C2C, gente vendendo para gente coisas 
usadas e fazendo leilão. Hoje temos muito mais 
empresas de varejo comercializando coisas novas a 
preço fi xo para consumidores e lojistas. Elas viram 
no site oportunidades grandes em virtude da demo-
cratização online do varejo, da mesma maneira que 
o YouTube democratizou a divulgação de fi lmes e o 
iTunes, a música. Assim como o Facebook e as redes 
sociais o fi zeram pelas formas de relacionamento e 
pelo poder de infl uenciar os movimentos sociais. O 
mesmo acontece com o Mercado Livre e o varejo, 
que se massifi cou completamente. Não são duas ou 
três empresas grandes que podem fazer varejo pelo 
Brasil. São centenas de milhares de pessoas que, em 
igualdade de condições, podem vender seus produtos 
no País e na América Latina.  
 
M&M — Como está o Mercado Libre hoje? 
Galperín — Em 2008 tivemos US$ 2,1 bilhões em transa-
ções e 21 milhões de artigos foram negociados. Somente 
no terceiro trimestre de 2009 conseguimos US$ 800 
milhões e 8 milhões de transações, um crescimento 
acima de 40% sobre o mesmo período em 2008. O ba-
lanço do ano inteiro de 2009 será divulgado na última 
semana de fevereiro. Mas estamos crescendo muito. O 
que nos surpreende hoje, dez anos mais tarde, é que a 
oportunidade que temos adiante é muito maior do que 
tudo o que já fi zemos. Em 2008 tivemos 10 milhões de 
usuários ativos — só que houve mais de 150 milhões 
na internet em 2009 (na região). Acreditamos que 
podemos chegar a 100 milhões dentro de cinco ou 
dez anos. Gostamos de olhar em longo prazo. Foram 
10 milhões em 2008. Crescemos acima de 40% em 
2009. Mas pensamos que a oportunidade é dez vezes 
maior. A América Latina, a região que focamos, tem 
550 milhões de pessoas.  
 
M&M — O grupo está em 12 países. Planeja expansão para 
mercados como o hispânico dos EUA? 
Galperín — Tentamos esse mercado em 2000, mas não 
deu certo (o negócio durou um ano, sendo fechado 
em 2001). Nossa aprendizagem foi que as pessoas 
que moram nos EUA e que estão dispostas a comprar 
e vender online, e que podem fazê-lo em inglês, vão 
para o eBay ou a Amazon. E aquelas que não falam 
bem o inglês não estão comprando e vendendo online. 
Não resultou em um mercado atrativo. Tínhamos uma 
boa operação na Espanha entre 1999 e 2002, a qual 
vendemos no momento em que fi zemos a aliança com 
o eBay para América Latina (em setembro de 2001 
as empresas fi rmaram um acordo que durou cinco 
anos; o Mercado Livre adquiriu o iBazar, subsi-

diária do eBay). Não nos agradava ser parceiros em 
uma região e concorrentes em outra. Então, vendemos 
essa subsidiária.  
 
M&M — Como está a participação do Brasil?  
Galperín — É um pouco menos de 50%. Nossos 
principais mercados são Brasil, México, Argentina e 
Venezuela. O Brasil está na frente desde sempre. 
 
M&M — Com quem exatamente vocês competem hoje?  
Galperín — Mercado Libre é líder na América Latina 
em comércio eletrônico. E também no Brasil. O re-
ach é de 33%, ou seja, um em cada três internautas 
brasileiros passa pelo site todos os meses. O último 
negócio que criamos foi o Mercado Ads, que é a 
habilidade de comprar tráfego no Mercado Livre (o 
programa permite a criação e seleção de links para 
marcas e produtos; o pagamento é feito por clique 
na ferramenta). Talvez as grandes redes varejistas 
não queiram publicar seus produtos no Mercado Livre 
para não competir com 6 mil ou 10 mil vendedores e 

prefi ram focar seu site, mas elas gostariam de comprar 
tráfego no Mercado Livre. Isso é possível. Lançamos 
o Mercado Ads há quatro meses, e já temos milhares 
de anunciantes. Sobre os concorrentes, são muitos: os 
classifi cados gratuitos, os sites de e-commerce pagos, 
grandes portais, o Google — que faz o mesmo que nós, 
ao juntar compradores com vendedores —, também a 
Microsoft e mesmo as redes sociais. O YouTube pode 
ser um concorrente. Assim como o iTunes. Todos os 
grandes portais que geram comunidade têm a enorme 
possibilidade de juntar compradores e vendedores. E, 
ao lado disso, há o varejo online.  
 
M&M — O Mercado Livre cresceu apostando na troca de in-
formações entre usuários, base do conceito de rede social. 
Vocês se consideram um pouco uma rede social? 
Galperín — Acho que foi a primeira rede social. Para 
nós, é uma grande comunidade social com foco no 
varejo. Se você olhar as perguntas e respostas entre 
os usuários ativos verá que tem muita gente agindo 
como se estivesse na rede social, entendendo mais 
o produto, pedindo conselhos, criando seu perfi l. As 
pessoas se relacionam. Há três anos trabalhamos com 
as recomendações feitas pelos usuários. Pretendemos 
incrementar essas ferramentas. 

M&M — O database do grupo é muito rico. Vocês têm par-
ceiros com quem trabalham esses dados? 
Galperín — Nunca comercializamos dados. O database 
é muito importante e vamos utilizá-lo cada vez mais 
para prestar serviços aos usuários ou mostrar outros 
produtos relacionados à compra. Temos possibilidades 
de usar melhor as informações. Mas não é tão fácil as-
sociar dados. A informação não está estruturada como 
um catálogo. Fazer análises precisas desse material 
não é simples. Estamos aprendendo a trabalhar com 
os dados. Começamos a fazer isso no ano passado.  
 
M&M — Que valores estão investindo nesse processo? 
Galperín — Investimos 5% da receita em tecnologia. 
Em 2008 tivemos uma receita de pouco mais de US$ 
130 milhões, e os analistas projetam de US$ 175 
milhões a US$ 180 milhões no exercício de 2009. 
Também temos investimentos em marketing e recur-
sos humanos. Em 2008, chegamos perto de US$ 20 
milhões em marketing para a região. O total investido 
em 2009 ainda não foi fechado. Mas estamos mais fo-

cados em produtos do que em marketing neste ano.  

M&M — Suas mais recentes campanhas de publicidade 
tiveram boa repercussão. 
Galperín — Agora mudamos de agência. É a Madre, 
com quem começamos a trabalhar em dezembro. 
Antes era a La Negra, que fechou. No Brasil, fi zemos 
campanha de classifi cados com uma agência brasileira, 
a WF Propaganda (que também assessora o Mercado 
Livre em classifi cados de veículos e na compra de 
mídia off-line e online).  
 
M&M — Mas não haverá uma campanha feita aqui para o pú-
blico brasileiro, que é tão importante para a empresa? 
Galperín — Ele é muito importante, mas o custo de pro-
dução no Brasil é bem alto. Tentamos fazer campanhas 
para toda a região. Analisando o comportamento dos 
usuários, o que compram, as categorias que são popu-
lares, os países são muito similares. Sim, o Brasil é bem 
maior. Mas não há nada dramaticamente diferente. 

Entrevista na íntegra e trechos inéditos em
http://www.meioemensagem.com.br/entrevista/1395

Online

MM 1395 entrevista.indd   7 4/2/2010   15:43:51

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1395, p. 6-7, 8 fev. 2010.




