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Maior portal do mundo no comércio eletrônico entre empresas e líder no
varejo de seu país investe para dominar toda a cadeia das vendas online

Cláudia Trevisan / HANGZHOU, CHINA

HANGZHOU

O número de empresas brasileiras
que usam o Alibaba para fazer negó-
cios na internet aumentou 58% entre
junho de 2009 e junho de 2010, mas
ainda está em 192 mil, universo míni-
mo quando comparado à presença
do portal em outros países.

Dos 53 milhões de usuários do ali-
baba.com, 55% estão na China, 16%
nos Estados Unidos, 10,7% na Índia,
10% na União Europeia, 5,5% na Ingla-
terra e 2,6% no Paquistão.

Apesar de ser utilizada por empre-
sas no Brasil desde 2007, a compa-
nhia chinesa só abriu um escritório
no País em março de 2010. Com 20
funcionários, sua principal missão é
ajudar os clientes a colocar produtos

no portal de maneira visível e assessorá-
los na utilização da plataforma.

O maior obstáculo para expansão do
portal no Brasil é a resistência dos pe-
quenos e médios empresários em expor-
tar, disseram executivos brasileiros que
participaram da conferência do Alibaba
em Hangzhou. A maioria esmagadora
dos usuários do alibaba.com no Brasil é
de compradores, que não pagam nada
para buscar fornecedores no site.

A receita do Alibaba vem dos chama-
dos “Gold Suppliers”, vendedores que
pagam anuidades para ter acesso a uma
série de serviços da plataforma. O mais
importante é a certificação digital, que
dá credibilidade à empresa e garantia ao
comprador de que faz negócio com um
fornecedor que existe no mundo real.

Por enquanto, o Alibaba possui pou-
co mais de 80 Gold Suppliers no Brasil,
disse Thiago Silingovschi, da divisão de
marketing da Luda Trade, a parceira da
companhia chinesa nos negócios no
país. Os principais produtos nacionais
exportados por meio da plataforma são
alimentos e bebidas, seguidos de mine-
rais e metalurgia, agrícolas e constru-

ção. Refletindo a composição do comér-
cio exterior do País, as importações se
concentram em computadores e softwa-
res, telecomunicações, carros e motos,
máquinas e eletrônicos.

Na avaliação de Silingovschi, as em-
presas brasileiras ainda não acordaram
para o e-commerce, que poderia dar a
elas acesso a mercados em todo o mun-
do. Isso se reflete no fato de que muitas
não têm sites em inglês e não possuem
ferramentas para a comunicação com
potenciais clientes em outros países.

Silingovschi cita o caso da 100% Ama-
zonia, que tinha um site na internet,
mas recebia pouco mais de uma visita
por semana de compradores estrangei-
ros que buscavam fornecedores de açaí.
Após se associar ao Alibaba, adaptou a
grafia da palavra para o inglês e passou a
usar “acai”, o que elevou as consultas
para cerca de 1.500 por semana.

Outro benefício é o acesso a vendedo-
res e potenciais compradores sem deslo-
camento físico para o exterior. Silingo-
vschi diz, por exemplo, que há interesse
na importação de cachaça por peque-
nos países africanos. / C.T.

● Planos ambiciosos
“90% dos nossos clientes vendem onli-
ne, mas compram offline, e todo mundo
sabe quão difícil comprar fora da inter-
net pode ser”, diz o presidente David Wei

PERFIL DO GIGANTE

O LÍDER EM NEGÓCIOS ENTRE EMPRESAS NA WEB

NO BRASIL, SITE NÃO EMPOLGOU

● Objetivo
Fundado em 1999, o alibaba.com
conecta pequenas e médias empresas
que querem vender ou comprar
produtos online

● Capitalização
Em 2007, o Alibaba levantou
US$ 1,7 bilhão com a abertura de
capital na Bolsa de Hong Kong

● Alcance
O portal possui 53 milhões de
usuários registrados e 7,8 milhões de
vendedores online. O grupo tem ainda
uma empresa de pagamento online, a
Alipay, usada por 460 mil empresas

● Receita
O faturamento em 2009 chegou a US$
567,3 milhões, alta de 29% sobre 2008

CELEBRADO, O CHINÊS
ALIBABA QUER MAIS

O ex-ator e governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, foi a grande estrela do
encerramento da convenção anual do Alibaba de 2010. No Estado comandado por ele,
fica a sede do eBay, o maior concorrente do portal chinês criado por Jack Ma em 1999.

Com a bênção do ‘inimigo’

Reportagem Especial ✽

“A ntes, dizíamos que
o Alibaba era o eBay
da China. Agora é o
eBay que é o Aliba-
ba dos Estados Uni-
dos.” A compara-

ção é exagerada e pode ter sido uma
deferência a seu anfitrião, o funda-
dor do Alibaba, Jack Ma. Mas, vinda
de Arnold Schwarzenegger, revela a
projeção global conquistada pela em-
presa de e-commerce chinesa desde
sua fundação, em 1999.

O ator e governador do Estado no
qual está a sede do eBay, Califórnia,
foi a estrela do encerramento da con-
venção anual do Alibaba na cidade
chinesa de Hangzhou e falou a uma
plateia de pequenos e médios empre-
sários de todo o mundo que usam a
plataforma para vender ou comprar
produtos online.

Com 53 milhões de usuários regis-

trados em 240 países, o Alibaba se trans-
formou em dez anos no maior portal
mundial de negócios entre empresas e
tem a pretensão de ser uma imensa pla-
taforma global, onde pequenos e mé-
dios empresários possam se encontrar.

O uso da internet reduz custos e dá ao
importador ou exportador acesso a pro-
dutos e mercados que seriam inacessí-
veis fora do mundo virtual. Com a
maior população online do mundo –
420 milhões de pessoas – e a maior base
industrial de bens de consumo, a China
apresenta condições únicas para o de-
senvolvimento do e-commerce.

E ninguém está mais bem posiciona-
do nesse mercado do que o grupo funda-
do por Jack Ma. A primeira de suas em-
presas foi o portal alibaba.com, que se
concentra nas operações entre empre-
sas (B2B) e obtém mais da metade do
faturamento em negócios entre países.

Em 2003, Ma decidiu entrar no setor

de vendas online ao consumidor final, o
B2C, e fundou o Taobao, que domina
80% do comércio eletrônico da China,
com 200 milhões de usuários e US$ 29,4
bilhões em transações em 2009.

Os jovens chineses são viciados em
compras na internet, onde buscam rou-

pas, eletrônicos, óculos, sapatos, lentes
de contato, marcas de luxo e, claro, pro-
dutos pirata. Apesar do reiterado com-
promisso com a “integridade” dos diri-
gentes do grupo Alibaba, o comércio de
falsificados é irrestrito no Taobao.

A expansão das duas plataformas ga-

nhou impulso com a criação do Ali-
pay, o sistema de pagamento online
que também é o maior do mercado
chinês, com US$ 146 milhões de tran-
sações por dia. Nas estimativas do
Grupo Alibaba, em dois anos o Alipay
vai superar o faturamento do PayPal,
ferramenta semelhante do eBay.

O comércio online na China teve
crescimento explosivo nos últimos
anos e deverá dobrar de tamanho de
novo em 2010, quando poderá movi-
mentar US$ 560 bilhões, segundo o
Ministério do Comércio. Cerca de
90% dessas transações ocorrem en-
tre empresas, principalmente de fa-
bricantes ou atacadistas para varejis-
tas, que vendem os produtos ao con-
sumidor final.

Futuro. A grande aspiração de Ma
para seu império na próxima década
é abarcar toda a cadeia de vendas onli-
ne, do fabricante ao comprador indi-
vidual, numa estratégia chamada
B2B2C. “Dentro de dez anos, 80% do
comércio será feito pela internet”,
disse Ma. “90% dos nossos clientes
vendem online, mas compram offli-
ne, e todo mundo sabe quão difícil
comprar fora da internet pode ser. E
há outros que compram online e ven-
dem offline”, exemplificou o presi-
dente do grupo Alibaba, David Wei.

Apesar de acreditar no B2B2C, Wei
ressalta que ele não pode ser feito em
uma única plataforma, porque ataca-
do e varejo têm necessidades distin-
tas. Além disso, ao utilizar um site
voltado para o atacado, os consumi-
dores acabariam conhecendo as mar-
gens de lucro dos vendedores. “É por
isso que temos o Alibaba para negó-
cios entre empresas e o Taobao para
consumidores finais”, observou.

Fora da China, o Grupo Alibaba
pretende construir o B2B2C por
meio de aquisições, parcerias com ou-
tras empresas ou novos negócios pró-
prios. A ofensiva começou nos EUA,
onde a companhia chinesa comprou
neste ano duas empresas california-
nas –Vendio e Auctiva –, dentro de
uma estratégia de investimentos de
US$ 100 milhões no país.

Realizadas em junho e agosto, de-
ram ao Alibaba acesso direto a 250
mil clientes americanos que vendem
produtos no eBay. A ideia não é “rou-
bá-los” do portal, mas sim conectá-
los com fornecedores na China, por
meio do Alibaba.

Apesar da comparação de Schwar-
zenegger, Alibaba e eBay não são exa-
tamente competidores. Enquanto o
portal chinês se concentra em negó-
cios entre empresas (B2B), o america-
no faz a ponte entre vendedores e
consumidores (B2C).

Com a aquisição da Vendio e da
Auctiva, Jack Ma pretende fazer a
ponte entre seus clientes chineses e
os compradores dos Estados Uni-
dos. Um dia antes de Schwarzeneg-
ger, o próprio CEO do eBay, John Do-
nahoe, participou do evento do Aliba-
ba, em outra demonstração do rápi-
do avanço do alcance global da com-
panhia.

Donahoe afirmou que o eBay não
tem intenção de competir no merca-
do chinês – algo que a empresa já ten-
tou, mas desistiu em 2006 diante do
sucesso do Taobao. “O que nós esta-
mos tentando fazer é conectar vocês,
vendedores chineses, aos consumi-
dores ao redor do mundo”, ressaltou.
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Apenas 192 mil empresas do
País utilizam a estrutura do
Alibaba para fazer negócio,
número ínfimo se comparado
ao resto do mundo

Intervalo ‘relaxante’. Funcionários do grupo Alibaba podem usar os momentos livres para atividades inusitadas, como chutar um saco de areia
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