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S of twa re Grupos estrangeiros e nacionais disputam oferta de sistemas básicos para montar loja on-line

Comércio eletrônico vive batalha invisível
ANA PAULA PAIVA / VALOR

André Ghion, vice-presidente de alianças de negócios do BuscaPé: companhia vê mercado potencial de 500 mil a 1 milhão de novos lojistas virtuais

Cibelle Bouças
De São Paulo

Passada a corrida inicial para
abrir lojas na internet, uma nova
disputa está em curso no comércio
eletrônico, embora seja pratica-
mente invisível para o consumi-
dor. É a disputa pelas chamadas
plataformas de e-commerce — os
sistemas básicos para a criação de
lojas virtuais. É sobre essa base que
os varejistas on-line acrescentam
sistemas de segurança, certifica-
ção, pagamento digital, carrinhos
virtuais e outras funções, sem as
quais uma loja pode ficar esqueci-
da no palheiro digital.

Companhias internacionais
do porte da IBM, da Microsoft e
da Oracle estão investindo para
conquistar uma fatia desse mer-
cado no Brasil. Muitas empresas
nacionais também perceberam a
oportunidade e preparam-se pa-
ra ingressar na área.

É o caso do BuscaPé. Criada no
Brasil e hoje controlada pelo gru-
po sul-africano Naspers, a empre-
sa fechou um acordo com a brasi-
leira Jet e-Commerce para ofere-
cer plataformas de comércio ele-
trônico a micro, pequenas e mé-
dias empresas de varejo on-line.

Como parte do acordo, as em-
presas desenvolveram em conjun-
to a plataforma Jet ONE. O sistema
é composto por módulos que in-
cluem controle de produtos, ferra-
mentas de marketing e serviços de
gestão da loja virtual. A plataforma
será integrada a outros serviços
que o BuscaPé oferece, como o de
comparação de preços, carro-che-
fe da companhia; o de pagamento
digital; e o e-bit (classificação e
análise do comércio eletrônico).

A busca pelas plataformas de e-
commerce é reflexo da sofistica-
ção crescente dessa atividade. “O
comércio eletrônico tornou-se
um negócio complexo. O objeti-
vo, com as ferramentas, é simpli-
ficar a tecnologia para os empre-
sários pequenos e médios, redu-
zindo a barreira de entrada, que é
de ordem tecnológica”, afirma
André Ghion, vice-presidente de
alianças de negócios do BuscaPé.

Ghion estima que existam no
mercado brasileiro entre 500 mil e

1 milhão de micro, pequenas e mé-
dias empresas com potencial para
ter uma operação on-line. Trata-se
de um público potencial nada des-
prezível para fornecedores de tec-
nologia para comércio eletrônico.

A americana Oracle adquiriu a
Art Technology Group (ATG), espe-
cializada em softwares de comér-
cio eletrônico em 2010, e trouxe a
tecnologia para o Brasil no ano
passado. Sem citar números, Jorge
Toledo, diretor de pré-vendas de
aplicativos da Oracle, afirma que a
companhia reforçou a equipe de
vendas e de engenharia de softwa-
re e fechou parcerias para elevar as
vendas. “O Brasil é um mercado al-
tamente favorável e estratégico pa-
ra os planos da Oracle de crescer
nessa área”, diz Toledo.

O mercado brasileiro de comér-
cio eletrônico movimentou R$ 19
bilhões no ano passado e cresce,
em média, 35% ao ano, segundo
dados de mercado. “Seguindo nes-
se ritmo, em três anos o movimen-
to pode chegar a R$ 50 bilhões. Há
muito espaço para crescer”, diz To-
ledo. No alvo da Oracle estão com-
panhias de comércio eletrônico de
grande e médio portes, que come-
çam a substituir as plataformas
que possuem por tecnologias mais
avançadas. Há dez anos, diz o exe-
cutivo, muitas empresas adotaram
tecnologias mais simples, porque
não sabiam se o varejo virtual da-
ria certo. “Agora, eles já conse-
guem prever aonde podem chegar
e estão dispostos a investir mais.”

A gigante japonesa de serviços
on-line Rakuten também planeja
aproveitar o comércio eletrônico
aquecido para expandir a atuação
no Brasil. A companhia adquiriu,
no ano passado, 75% da brasileira
Ikeda, de serviços de comércio ele-
trônico para varejistas. Alessandro
Gil, diretor de marketing e novos
negócios da Rakuten Brasil, afirma
que, em 2011, a empresa cresceu
44% em número de clientes e em
receita, chegando a 137 grupos de
varejo virtual — todos de grande e
médio portes. Para este ano, a ex-
pectativa é obter 50 novos clientes.

“Há uma tendência de cresci-
mento do comércio eletrônico no
país, com o surgimento de grandes
varejistas nas áreas de moda, mó-

veis, eletroeletrônicos e outros
mercados segmentados”, afirma
Gil, da Rakuten. Além das novas
varejistas on-line, também cresceu
a demanda de empresas interessa-
das em substituir a tecnologia que
detêm atualmente, diz Gil.

Entre as gigantes internacio-
nais, a Microsoft demonstrou inte-
resse em atrair clientes de todos os
portes, incluindo microempresas.
A companhia oferece plataformas
de comércio eletrônico por meio
do Azure, serviço que possibilita o
desenvolvimento e o uso de
softwares e outras aplicações por
meio da nuvem, um modelo pelo
qual as informações são armaze-
nadas em centros de dados que
podem ficar a quilômetros de dis-
tância. O acesso é via internet.

O serviço começou a ser testado
no país em 2008 e foi lançado co-
mercialmente em 2010. Luciano

Condé, gerente de plataforma do
Azure da Microsoft, afirma que a
demanda está aquecida neste ano,
mas prefere não divulgar estatísti-
cas sobre o Brasil. “Muitas compa-
nhias têm preferido migrar sua
plataforma de comércio eletrôni-
co de centros de dados tradicio-
nais para serviços na nuvem”, afir-
ma. Segundo o executivo, o inte-
resse vai de empresas novatas a
companhias bilionárias de varejo.

Já a IBM tem como estratégia re-
forçar a participação no segmento
de pequenas e médias empresas de
comércio eletrônico. Tradicional-
mente, a companhia atende gran-
des varejistas, como as americanas
Staples e Home Depot. “Essa é a fai-
xa do mercado que cresce em rit-
mo mais acelerado e é o foco da
companhias para os países do
BRIC”, afirma Enio Garbin, respon-
sável na América Latina pela área

de soluções para varejo digital da
IBM. Como parte da estratégia, a
multinacional reforçará a oferta
desses softwares como serviço.

Para a Jet e-Commerce, que até
então atuava no mercado de co-
mércio eletrônico para grandes e
médias empresas, o lançamento
do software, em parceria com o
BuscaPé, permitirá ganhar escala
no curto prazo. “Essa união permi-
tirá à Jet ganhar escala, competin-
do em um segmento de mercado
em que ainda não atuava”, afirma ,
afirma Luiz Mário Lunardi, diretor
geral da JET e-Commerce. A Jet pos-
sui em torno de 200 clientes de
grande porte. O BuscaPé informa
atender a 650 mil empresas nos di-
ferentes serviços de comércio ele-
trônico que oferece.

A disputa pelas pequenas e mi-
croempresas promete ser particu-
larmente acirrada. Microsoft, Jet e

BuscaPé vão competir com a Tr a y,
que possui 4,5 mil clientes desse
porte. Em janeiro, a Tray desenvol-
veu uma plataforma para mi-
croempresas e pretende dobrar o
número de clientes no ano com a
nova tecnologia, além de dobrar a
receita, para R$ 20 milhões, afirma
Walter Leandro Marques, executi-
vo-chefe da Tray.

Marques diz que as 20 maiores
empresas de comércio eletrônico
respondem por 60% das transa-
ções no Brasil, mas a expectativa é
que esse percentual caia para 50%
até 2015. Os pequenos varejistas
representam 8% do comércio ele-
trônico, com estimativa de passa-
rem a 20% em três anos. “O seg-
mento de pequenos varejistas vai
mais que dobrar em três anos. Eles
são nossa grande aposta e a área na
qual temos vantagem competitiva
frente às multinacionais”, afirma.

Bloomberg faz aposta em países emergentes
Est rat é g i a
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A crise econômica mundial
não parece estar tirando o sono
do executivo americano Tom Se-
cunda, pelo menos no que diz
respeito ao serviço de dados e
análises financeiras, principal
negócio da Bloomberg, compa-
nhia que ajudou a fundar nos
anos 80. “É claro que todo mun-
do queria que as coisas estives-
sem como no ano de 1999 [épo-
ca de euforia antes do estouro
da bolha da internet]. Mas lida-
mos com a realidade e onde as

oportunidades estão”, diz o exe-
cutivo ao Va l o r em entrevista
por telefone.

Na avaliação de Secunda, o fa-
to de os mercados financeiros es-
tarem cada vez mais conectados
cria a demanda necessária para
produtos da companhia e de
suas rivais, como a Thomson
Reuters e a Dow Jones. Os países
emergentes, diz o executivo, te-
rão um papel importante. É nes-
sas regiões, principalmente, que
estão surgindo novas empresas
que começam a demandar infor-
mações, além de governos que
precisam fazer seus títulos de dí-
vida serem vistos por investido-
res em todo o mundo.

Sem detalhar números, Se-
cunda afirma que a base de assi-
nantes do serviço de informa-
ções da Bloomberg vem crescen-
do constantemente nos últimos
anos. A exceção foi o período en-
tre o fim de 2008 e o começo de
2009, quando diversas compa-
nhias do setor financeiro fecha-
ram as portas, e a companhia
perdeu clientes.

Hoje, são mais de 310 mil
clientes, número recorde, segun-
do o executivo. Segundo a con-
sultoria B u r t o n - Ta y l o r, a Bloom-
berg respondeu por uma partici-
pação de 30,4% do mercado glo-
bal de informações financeiras
em 2011, avaliado em US$ 25 bi-

lhões. Logo atrás ficou a Thom-
son Reuters, com 30,1%.

Hoje, em São Paulo, a Bloom-
berg apresentará a seus clientes a
nova versão de seu terminal de
informações, o Bloomberg Next.
De acordo com Secunda, o siste-
ma levou pouco mais de um ano
para ser desenvolvido e recebeu
US$ 100 milhões de investimen-
to. Entre as principais mudanças
está a melhoria nos sistemas de
consultas aos dados. “Incorpora -
mos um sistema de linguagem
natural, semelhante ao que a Ap -
ple usa no assistente pessoal Siri,
que permite encontrar as coisas
de forma mais fácil, como em
uma pesquisa no G o o g l e”, diz.

Agência britânica aumenta pressão sobre Murdoch
Es c â n d a l o
Paul Sandle e Chris Vellacott
Reuters, de Londres

O controle que a família Murdo-
ch exerce sobre a rede de televisão
por satélite britânica BSk yB está
sendo cada vez mais investigado,
com alguns acionistas preocupa-
dos que um relatório que está para
ser divulgado por legisladores ve-
nha a aumentar as pressões para
que James Murdoch desista da pre-
sidência do conselho de adminis-
tração da companhia.

O relatório, a cargo de um comi-
tê parlamentar que está investigan-
do o escândalo de grampos telefô-
nicos ilegais, teve sua divulgação
adiada, mas agora acredita-se que
ele virá a público antes da Páscoa.
Ele será divulgado na esteira da in-
formação de que o Office of Com-
munications (Ofcom), a autorida-
de reguladora do setor de radiodi-

fusão do Reino Unido, intensificou
sua investigação para avaliar se os
laços da BSkyB com Murdoch e a
News Corp. fazem dela merecedora
de uma licença de radiodifusão.

A investigação do Ofcom, que
não tem prazo para terminar, está
avaliando as crescentes evidências
de irregularidades nos jornais bri-
tânicos de Rupert Murdoch e se is-
so afeta a posição da BSkyB de uma
detentora “idônea e competente”
de uma licença de radiodifusão. Is-
so vai aumentar a fiscalização so-
bre a posição da James Murdoch
na companhia de TV por satélite e
poderá eventualmente fazer a
News Corp. vender sua participa-
ção de 39,1% na companhia sobre
a qual ela quis ter o controle inte-
gral no terceiro trimestre de 2011.

Um dos 40 maiores investidores
institucionais da BSkyB no Reino
Unido, que pediu para ficar no
anonimato, disse na sexta-feira es-
tar preocupado de que o foco em

James Murdoch possa distrair a ad-
ministração da BSkyB, o que pode-
ria estabelecer uma discussão não
desejada com o Ofcom, num setor
que é rigidamente regulamenta-
do. “Há um problema quando você
está sendo comandado por al-
guém que não tem um bom rela-
cionamento com a autoridade re-
g u l a d o r a”, disse o acionista à Reu-
ters. “Esse é um dos riscos do negó-
cio. Essa é a nossa preocupação.”

James Murdoch continua como
presidente do conselho de adminis-
tração da BSkyB, apesar de te deixado
no mês passado o cargo de presiden-
te executivo do conselho da News In-
ternational, o braço jornalístico da
News Corp. no Reino Unido. A com-
panhia farmacêutica GlaxoSmithKli -
ne (GSK) também disse que James
Murdoch sairá de seu conselho.

Claire Enders, da Ender Analy-
sis, disse que o Ofcom tem sido for-
çado a monitorar a BSkyB nos últi-
mos sete meses e que nesse tempo

a magnitude das alegações au-
mentou. “O relatório do comitê
tem um impacto real enquanto
forma de julgamento político da
administração da News Interna-
tional”, disse Enders.

As constatações do comitê, que
segundo disse um membro serão
publicadas antes da Páscoa, deve-
rão abalar ainda mais a reputação
de Murdoch e levantar questões
sobre seu papel para a BSkyB. Apa-
rentemente, hoje ele é mais um
fardo que um ativo. Damian Col-
lins, um legislador que faz parte do
Ofcom, disse que o comitê está ob-
tendo “um bom progresso” no re-
latório, mas não quis confirmar
quando ele será divulgado. “Há
muito mais a ser analisado do que
normalmente seria para um comi-
tê legislativo”, disse ele à Reuters.
“Tenho certeza que o Ofcom vai
querer ver o que encontramos em
nosso relatório, no qual estamos
trabalhando no momento.”

CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG

Investidores temem que James Murdoch saia do conselho da rede de TV BSkyB

Curtas

Anatel multa Vivo
A Vivo foi multada em

R$ 4,102 milhões por infringir me-
tas de qualidade da telefonia celu-
lar em diferentes regiões do país.
As infrações foram cometidas en-
tre outubro de 2005 e setembro de
2006. O processo administrativo
aberto pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) só foi
concluído depois de julgados os
recursos apresentados pela Vivo à
agência. Para contestar novamen-
te a sanção aplicada, a companhia
terá que recorrer da decisão na es-
fera judicial. Em nota, a Vivo infor-
mou que, desde a aplicação da
multa, “houve uma série de avan-
ços para oferecer serviços e atendi-
mento de qualidade aos clientes”.

TIM em Pernambuco
A TIM reverteu uma decisão da

Justiça de Pernambuco e recupe-
rou o direito de vender assinatu-
ras e habilitar novas linhas no Es-
tado. Na quinta-feira, o Tribunal
Regional Federal da 5a região
suspendeu a liminar que proibia
a tele de vender seus serviços. A
liminar havia sido anunciada no
fim de fevereiro e seguia uma
ação civil pública registrada pela
Ordem dos Advogados do Brasil
de Pernambuco (OAB-PE) e pela
Associação em Defesa da Cidada-
nia e do Consumidor (Adecon).
As duas organizações alegaram
que os serviços da operadora
apresentavam problemas em re-
lação ao tráfego de voz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Empresas, p. B3.




