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Web No último ano, Mercado Livre faturou USs 216,7 mi; Brasil tem mais de 50% do valor 

Empresa aposta em mobile 

por Keila Guimarães 

N a última semana, a argentina 

Mercado Livre lançou sua entra

da no e-commerce móvel. A partir 

de agora, usuários podem consultar 

produtos disponíveis na webloja da 

empresa utilizando o smartphone, 

desde que seja da marca BlackBerry. 

Parceria estabelecida com a RIM, fa

bricante dos aparelhos, garantiu ex

clusividade num primeiro momento 

para a marca. Mas, segundo o Mer

cado Livre, outros sistemas operacio

nais, como Symbian (da Nokia), An-

droid (do Google) e iOS (da Apple) 

devem ser contemplados "muito bre

vemente" nos planos da companhia 

de crescer no ambiente mobile. 

Ainda não é possível realizar 

compras por meio do aplicativo, algo 

que "ainda está sendo trabalhado", 

afirma Hellison Lemos, diretor geral 

da companhia no Brasil. Ao acessar 

o app, é possível consultar produtos 

disponíveis e verificar a reputação 

do vendedor, entre outros recursos. 

Caso tenha interesse em adquirir al

gum item, o consumidor escolhe o 

produto e é enviada uma mensagem 

para o e-mail do cliente, que preci

sa estar previamente cadastrado. Ao 

clicar no link enviado, o consumidor 

pode finalizar a transação. 

Hoje, celulares são os produtos 

mais buscados no site do Mercado 

Livre, e smartphones, a categoria 

mais comprada. São mais de 40 mil 

ofertas de aparelhos móveis disponí

veis. Só no último semestre, foram 

comercializados 22,5 milhões de 

produtos nos sites dos 13 países onde 

a empresa atua. O volume transacio

nado chegou a R$ 2 bilhões durante 

o período e a empresa registrou fa

turamento de USs 69 milhões, sem 

subtração dos custos, alcançados 

graças a um intrincado ecossistema 

financeiro que a empresa montou, 

muito além da mera cobrança de co

missão por produtos vendidos. 

Após 12 anos de atuação, o Mer

cado Livre tornou-se um dos dez 

Hellison Lemos, diretor geral da empresa no Pais 

Stellio Tolda, presidente da operação brasileira 

maiores sites de e-commerce do 

mundo. Fez parceria com a EBay 

para garantir exclusividade no e-

commerce latino-americano, abriu 

capital na Nasdaq e seu modelo 

de negócio inclui da cobrança de 

anúncio de produtos à comerciali

zação de links patrocinados. A em

presa desenvolveu uma plataforma 

para venda de publicidade, o Mer

cado Ad, semelhante ao Ad Server, 

do Google. Grandes anunciantes, 

como Walmart, Casas Bahia, Car

refour, Procter&Gamble, Ponto Frio 

e Sky são alguns dos clientes que 

anunciam na página da compa

nhia. 

Segundo o Mercado Livre, 5% 

de sua receita já vem da venda de 

publicidade. O restante vem da co

missão sobre a venda de produtos e 

de anúncios de ofertas, que somam 

75% da receita da empresa, e do 

Mercado Pago, sistema de paga

mento seguro que taxa os vende

dores, mas garante gratuidade aos 

clientes. "O Mercado Livre expan

diu-se. O Crédit Suisse nos indicou 

como uma das empresas do futu

ro", diz o diretor geral da empresa. 

O Brasil é hoje o principal 

mercado da companhia, que atua 

em outros 11 países da América 

Latina, mais Portugal. No último 

ano, o País representou 56,7% de 

seu faturamento total, fechado em 

US$ 216,7 milhões. Argentina, Ve

nezuela e México foram as outras 

operações mais lucrativas para a 

companhia. 

O aplicativo lançado na última 

semana é o ponto de partida para 

trazer novos consumidores, acredi

ta a empresa. Mesmo restringindo 

o uso a usuários de um único sis

tema operacional de smartphones, 

a companhia espera crescer ainda 

mais no País. "Temos 160 milhões 

de usuários potenciais para con

quistar", afirma Stellio Tolda, su

perintendente geral de operação 

da unidade brasileira, referindo-se 

a clientes não cadastrados no País. 

Atualmente, o Mercado Livre soma 

um total de 58,4 milhões de usuá

rios cadastrados. 
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