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A barreira da língua pode ser um problema. Logo Tim Leund, diretor sênior do Alibaba.com, 
plataforma B2B chinesa, iniciou sua apresentação em São Paulo, ficou claro que seu inglês 
com sotaque asiático não negava suas origens. Tim veio ao Brasil explicar como será a 
chegada de sua empresa em território verde e amarelo. 

Mesmo com as dificuldades do idioma, a proposta é simples. Como o site não ganhará uma 
tradução para o em português, já existe em chinês, japonês e inglês (versão internacional que 
será usada no Brasil), para auxiliar as cerca de 10 milhões de pequenas e médias empresas do 
País, número estimado pelo Alibaba.com entre formais e informais, haverá uma consultoria.  

É aí que entra a Ludatrade Technologia, integrante do grupo Luda, que tem sede em Hong 
Kong. A parceria será para um trabalho de auxílio às PMEs e mais especificamente tradução 
das informações da plataforma B2B chinesa, uma vez que a Ludatrade já está localizada no 
País e terá mais facilidade no contato com as pequenas e médias nacionais. 

Mesmo tendo se mudado para o Brasil, Kenneth Ma, CEO da parceira do Alibaba.com, ainda 
não domina o português e seu inglês soa como o do compatriota Tim Leung. Para ele, o 
objetivo da chegada da plataforma no País acontece para auxiliar o crescimento das 
exportações, uma vez que, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, somos o 23º país exportador. 

 “Acreditamos no potencial econômico brasileiro, pois há mais de cinco milhões de micro e 
pequenas empresas aqui, que correspondem a apenas 2% das exportações brasileiras”, afirma 
Kenneth. Hoje, o Alibaba.com possui cerca de 150 mil empresas brasileiras cadastradas, e a 
ideia é crescer entre 30% e 50% até 2012. E mais, ajudar, por meio de sua plataforma, o 
Brasil estar entre os dez maiores exportadores mundiais em 10 anos. 

O portal chinês já tem cerca de 45 milhões de usuários registrados em mais de 240 países e 
tem escritórios em mais de 60 cidades na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Desse total, 
67 mil empresas fazem parte da categoria gold supplier, um serviço pago, que custa por volta 
de US$ 3 mil por ano e garante preferência em buscas e um status de confiança para os 
compradores. No Brasil, por meio da Ludatrade, o serviço completo, com a inclusão na 
categoria com benefícios, custará R$ 8 mil anualmente.  

Como o Alibaba.com não trabalha diretamente com as transações, uma vez que os negócios 
são apenas iniciados de forma on-line e finalizados no offline, um auxílio na conversação com 
empresas de outros lugares do mundo, para quem está começando, pode se mostrar de 
grande valia. Está é a aposta da Ludatrade e de Kenneth, que sonha com uma versão em 
português do site em alguns anos, uma que ele espera já compreender. 

Fonte: B2B Magazine. Disponível em: < http://www.b2bmagazine.com.br>. Acesso 
em: 25 mar. 2010. 


