
O crescimento do e-commerce no 
Brasil também tem sido responsável pela 
internacionalização de pequenos e médios 
negócios que antes nem sequer sonhavam 
com a possibilidade de vender para outros 
países. Através do comércio on-line entre 
empresas - ou B2B (business to busi-
ness), na sigla em inglês - empreendedo
res de todo o País descobrem uma nova 
alternativa para aumentar a lucratividade 
e expandir o mercado de atuação. 

Uma das formas mais simples e baratas 
de ingressar no B2B é através de sites como 
o Alibaba.com, líder global em comércio 
eletrônico entre empresas. Há um ano no 
Brasil, a plataforma conta hoje com 220 mil 
empresas cadastradas desde o lançamento 
oficial no País, em março de 2010. Segun
do levantamento feito pelo portal com 180 
pequenas e médias empresas, mais de 90% 
delas utilizam a internet, mas pouco mais 
de 20% fazem uso do e-commerce para o 
B2B. "A maioria das empresas brasileiras 
cadastradas na plataforma, cerca de 70%, 
atua apenas como compradora. Nosso ob
jetivo é trabalhar cada vez mais no sentido 

de estimular o cadastro de fornecedores", 
afirma Diego Espíndola, sócio-diretor da 
Ludatrade, empresa que representa o Ali-
baba.com no Brasil. 

Entre as 30% que utilizam o Alibaba. 
com para exportar seus produtos está a 
Milhão Alimentos, especializada na comer
cialização de itens derivados da cultura do 
milho. Graças à internet, a companhia - lo
calizada em Inhumas (GO) - hoje possui 
clientes em países como Portugal, Austrália 
e Taiwan. "Optamos pela plataforma com 
o intuito de utilizá-la como ferramenta de 
pesquisa para identificar novos clientes e 
oportunidades de negócios", conta um dos 
sócios da empresa, Leandro Carneiro. 

A estratégia deu certo. Apenas quatro 
meses após o cadastro no site, a empresa 
goiana já tinha clientes na Europa, Ásia e 
Oceania. 'Atualmente estamos negocian
do com Espanha e Holanda", comemora 
Carneiro. Entre os produtos estão snacks, 
pipocas, cereais matinais e flocos de mi
lho, entre outros, utilizados como matéria-
prima por outras indústrias alimentícias. 

Outra organização que comprovou os 

http://Alibaba.com
http://baba.com


benefícios das negociações on-line e globa
lizou a atuação é a Flex Deck, fabricante de 
soluções em madeira para ambientes inter
nos e externos. Sob o comando do jovem 
empresário Renaud Adorno, de 26 anos, a 
empresa com sede em Sobradinho (DF) 
cadastrou-se no Alibaba.com com o objeti
vo de atingir o mercado norte-americano. 
"Mas, devido à visibilidade oferecida pela 
plataforma, eles foram além e começaram 
a fechar negócios com o Leste Europeu, 
Oriente Médio e Ásia, incluindo países 
como Bulgária, Letônia, Coreia e Cingapu-
ra", conta Espíndola. "Nossa presença no 
portal certamente será crucial na próxima 
etapa, que terá como focos Estados Unidos, 

Itália, Malta e Austrália", revela Renaud. 
Plataformas B2B também ajudam as 

empresas a economizar, na medida em 
que evitam ou diminuem a frequência das 
viagens de negócios - responsáveis por 
custos elevados, especialmente para as 
pequenas, que têm recursos limitados. 'A 
internet otimiza o tempo, corta custos, e 
as empresas que não acompanharem essa 
evolução correm o sério risco de perder 
mercado", avalia Espíndola. 

Para se cadastrar no Aibaba.com bas
ta acessar o site e se registrar como free 
member ou gold supplier - a diferença 
é que os gold suppliers são avaliados e 
credenciados pelo portal, o que garante 
maior visibilidade, credibilidade e prefe
rência entre os milhões de cadastrados. 
"Verificamos se a empresa possui CNPJ 
ativo e se atende todos os requisitos legais 
do país em questão", explica Espíndola. 

O executivo ressalta que o portal não 
funciona como uma ferramenta de e-com
merce em si - já que as negociações não 
são fechadas ali, mas sim por meios tra
dicionais. "O site funciona apenas como 

uma ferramenta de relacionamento e in
teração entre empresas de todo o mundo, 
até porque, pela própria natureza do B2B 
- que envolve a negociação de contêine-
res e quantias elevadas de dinheiro -, as 
transações são concluídas da forma tradi
cional, seja por telefone, transação bancá
ria, etc", completa. 
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