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A Rakuten, maior operadora de shopping centers on-line do Japão, está se expandindo para 
mercados internacionais com uma série de fusões e aquisições. Na mais recente tentativa de 
ampliar seu alcance, a Rakuten assumiu 75% da Ikeda, uma provedora de sites de comércio 
eletrônico para grandes grupos varejistas do Brasil. 
 
O negócio vai agregar um sétimo país à rede da Rakuten e ocorre depois de aquisições nos 
Estados Unidos, França e Tailândia. Mesmo assim, Hiroshi Mikitani, presidente-executivo da 
Rakuten, disse que a companhia precisa se esforçar mais para ser uma líder nos serviços via 
internet. "Precisamos ser mais ágeis não só na expansão, criando também sinergias através do 
grupo", disse Mikitani. "Esse negócio está se transformando tão rapidamente que precisamos 
nos mover antes das tendências." 
 
O investimento da Rakuten na Ikeda, num valor que não foi revelado, é parte de seu objetivo 
de estar presente em 27 países e derivar 70% de suas transações brutas dos mercados 
internacionais. A companhia reflete a percepção crescente entre as empresas japonesas de 
que elas não podem mais depender apenas do mercado local para alimentar seu crescimento. 
 
Apesar do terremoto seguido de tsunami que atingiu o país em março, as companhias 
japonesas já realizaram sete aquisições este ano, cada uma avaliada em US$ 1 bilhão ou mais, 
num total de US$ 23,4 bilhões, além de outros 223 negócios com um valor combinado de US$ 
11,3 bilhões, segundo dados da Dealogic.  
 
A rede mundial da Rakuten vem crescendo rapidamente desde que o grupo lançou seu 
primeiro serviço internacional em Taiwan em 2007. De lá para cá, a Rakuten comprou a 
Buy.com nos EUA e a PriceMinister na França, pela qual pagou 200 milhões de euros (US$ 290 
milhões). A Rakuten também se uniu à Baidu na China e comprou 67% da Tarad.com, dona do 
maior site de compras da Tailândia, e marcou presença na Indonésia com uma joint venture.  
 
Até agora, o mercado japonês continua proporcionando um crescimento atraente para a 
Rakuten, uma vez que a empresa vem conseguindo tirar participação das companhias 
varejistas tradicionais. A Rakuten, que obtém quase toda a sua receita no Japão, registrou 
vendas e lucros operacionais recordes no primeiro trimestre deste ano. As vendas cresceram 
quase 10% para 86,9 bilhões de ienes, enquanto o lucro operacional subiu 8,4% para 12,9 
bilhões de ienes nos três meses até março.  
 
Os grupos varejistas japoneses, sejam eles online ou tradicionais, enfrentam um declínio à 
medida em que a população do país envelhece. "Em 10 ou 20 anos, elas não verão mais esse 
tipo de crescimento", diz Yuko Maruyama, analista da Nomura em Tóquio.  
 
O Brasil, por outro lado, é uma das economias que mais crescem no mundo. Mikitani disse: 
"Ao contrário da China, não temos um concorrente direto no Brasil. Portanto, poderemos ser 
líderes, e isso poderá ser algo grande". 
 
O mercado brasileiro tem 43 milhões de usuários ativos da internet, dos quais cerca de 30 
milhões compram on-line, diz Ricardo Yoiti Ikeda, fundador e presidente-executivo da Ikeda. 
Apenas 30% dos lares brasileiros têm acesso banda larga à internet. O governo quer ampliar a 
banda larga para 88% dos lares, de modo que há um espaço considerável para crescimento, 
afirma Ikeda. 
 
A economia brasileira contrasta muito com a do Japão. As vendas no varejo no país cresceram 
10% em 2010 e devem aumentar 8% este ano. No Japão, as vendas tiveram a maior queda 
em 13 anos após o terremoto.  
 
De eletroeletrônicos a ovos de galinha 
 



Especializada na criação de softwares que fazem lojas eletrônicas funcionarem, a Ikeda tem 75 
funcionários, atende a um total de 115 empresas de todo o país e faturou R$ 6,7 milhões em 
2009 (último ano em que o valor foi divulgado). Segundo Ricardo Ikeda, fundador e presidente 
da empresa, a companhia será rebatizada como Rakuten nas próximas semanas. 
 
Sob a nova marca, a companhia terá duas atividades principais: a tradicional oferta de 
infraestrutura para lojas de comércio eletrônico e uma espécie de shopping virtual. A ideia é 
que os varejistas - pequenas e médias empresas prioritariamente - tenham suas próprias lojas 
dentro do site da Rakuten. A vantagem do modelo, segundo Ikeda, é a economia nos gastos 
com publicidade. "Anunciar na internet brasileira é muito caro para os varejistas", diz.  
 
No Japão, a Rakuten tem 37 mil lojistas cadastrados em seu sistema que, em 2010, venderam 
o US$ 10 bilhões. Lá, as empresas pagam à companhia uma mensalidade de US$ 100 e uma 
comissão por venda feita. No Brasil, a versão de teste do site será lançada em novembro, com 
115 lojistas como Cobasi, Etna, Le Postiche e Panasonic. A expectativa é de que US$ 200 
milhões sejam feitos pelo site em 2011. 
 
"No Japão, vendemos mais de 40 milhões de produtos, desde eletrônicos a ovos de galinha", 
diz Ken Okamoto, gerente geral da Rakuten para a divisão Américas. Um dos itens mais 
vendidos na Rakuten, segundo ele, são mesmo ovos de galinhas especialmente criadas, 
vendidas no site por pequenos fazendeiros. "Esses ovos vendem US$ 500 mil ao mês", conta 
Okamoto.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2011, Empresas, p. B6. 


