
A empresa de comércio eletrôni-
co MercadoLivre prevê uma ace-
leração dos investimentos e da
concorrência nos próximos
anos na América Latina, com a
chegada de atores globais, diz-
presidente operacional da com-
panhia, Stelleo Tolda.

A região, com um sólido cres-
cimento econômico e rápida ex-
pansão da internet, está atrain-
do empresas globais de tecnolo-
gia, como o site de compras co-
letivas Groupon e o de filmes
online Netflix. A gigante ameri-
cana Amazon.com é outra que
prepara o desembarque neste
ano no Brasil, conforme anteci-
pou o BRASIL ECONÔMICO, no dia
21 de março. “A região não ti-
nha historicamente uma posi-
ção destacada no jogo global,
mas isso tende a mudar, parti-
cularmente liderado pelo Bra-
sil”, acredita Tolda.

E essa combinação de merca-
do com forte crescimento atrai
players globais. “É de se espe-
rar mais investimentos, mais
concorrência e um maior nível
de exigência do consumidor
com relação ao que ele espera
das empresas de tecnologia.”

O comércio eletrônico na
América Latina cresce a uma mé-
dia de 27% ao ano, segundo a
consultoria IDC. O Brasil concen-
tra 60% das transações latino-
americanas pela internet, segui-
do por México (12), Chile (5%),

Argentina, Venezuela (4%) e Co-
lômbia (2%), segundo estudo da
Visa e da revista América Econo-
mia. Os principais motores do
setor são o aumento da penetra-
ção da web, o surgimento de
uma classe média emergente e
expansão de smartphones.

Sem pressão
O MercadoLivre, que domina
o mercado regional com 65,8
milhões de usuários registra-
dos no final de 2011, não sente
pressionado com a chegada de
rivais como a Amazon.com.
“Não nos guiamos nem altera-
mos nossa estratégia por causa
de um competidor ou outro”,
disse Tolda. “O mundo do co-

mércio eletrônico é um mundo
já globalizado, e os desafios são
maiores que no passado.”

A empresa teve lucro de
US$ 76,8 milhões em 2011, alta
de 37% sobre 2010. Segundo o
executivo, a intenção é não ti-
rar o pé do acelerador. “Espera-
mos crescer tanto quanto for o
crescimento do comércio eletrô-
nico na região neste ano. A ex-
pectativa é em torno de 30%.”

Pesquisa publicada ontem in-
dica que o MercadoLivre está se
transformando em uma plata-
forma para vendedores profis-
sionais. Estudo da Nielsen reve-
la que 134 mil pessoas na AL vi-
vem de negócios fechados pelo
MercadoLivre. ■ Reuters

A rede social Facebook vai adiar
a venda de ações no mercado
secundário, prevista para a
próxima semana, enquanto se
prepara para realizar sua ofer-
ta pública inicial de ações
(IPO) em maio, disse uma fon-
te próxima ao assunto.

O Facebook pediu recente-
mente que intermediários que
negociam suas ações privadas
interrompam o processo, um
passo para reduzir a agitação
em torno de seu valor de merca-
do, o que pode resultar em com-
plicações à medida que a compa-
nhia se prepara para o IPO.

A empresa planeja levantar
US$ 5 bilhões em uma oferta
pública que pode avaliar a com-

panhia em até US$ 100 bilhões.
Para que o IPO aconteça em

maio, ainda é preciso que a Se-
curities and Exchange Commis-
sion (SEC), declare o prospec-

to da companhia como efeti-
vo. Os executivos do Facebook
preferiram não comentar so-
bre o assunto.

Investidor bilionário
O magnata de Hong Kong, Li
Ka-shing, um dos homens mais
ricos da Ásia, disse ontem que
sua fundação irá, pelo menos,
recuperar o capital investido
quando o Facebook fizer sua

oferta pública inicial de ações.
Li, que além de investidor do

Facebook também é presidente
do conselho da Hutchson Wham-
poa, afirmou em uma coletiva
de imprensa que sua fundação
não sairá totalmente da rede so-
cial. A entidade tem intenção
de manter a participação na re-
de social que não for vendida
como um investimento de lon-
go prazol. ■ Reuters

Na primeira viagem à China co-
mo presidente-executivo da Ap-
ple, Tim Cook visitou uma fábri-
ca de iPhones operada pela Fox-
conn, acusada de condições de
trabalho impróprias.

A China é o maior mercado
mundial de telefonia móvel e já é
o segundo mais importante para
a Apple, mas o crescimento da
companhia no país enfrenta obs-
táculos que variam de uma dispu-
ta pela marca iPad às condições
de trabalho dos operários locais.

A Foxconn é parte importan-
te da cadeia mundial de supri-
mento da Apple, e monta a
maior parte dos iPads e iPho-
nes, mas foi prejudicada por
uma série de suicídios de traba-
lhadores nos últimos anos, cre-
ditados por grupos ativistas às
duras condições de trabalho.

Cook assumiu o comando da
Apple em agosto, com a doença

de Steve Jobs, que viria a mor-
rer em outubro. O itinerário
guardado a sete chaves incluiu
encontros com o vice-primeiro-
ministro, Li Keqiang, e com o
prefeito de Pequim, além de vi-
sita a uma das duas lojas da Ap-
ple na capital chinesa.

Ontem, a imprensa estatal no-
ticiou que o vice-primeiro-mi-
nistro da China havia prometi-
do a Cook que o país reforçaria
os esforços de defesa da proprie-
dade intelectual.

"Estar mais aberto ao mundo
exterior é condição para que a
China transforme seu desenvol-
vimento econômico, expanda a
demanda interna e conduza ino-
vação tecnológica", declarou o
vice-primeiro-ministro, de
acordo com a agência oficial de
notícias Xinhua.

A Apple tem parcerias com a
China Telecom e a China Uni-
com para a venda do iPhone; a
China Mobile, maior companhia
do setor no país, está negociando
distribuir o aparelho. ■ Reuters
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A Virgin Mobile América Latina obteve financiamento de US$ 26,5
milhões para desenvolver atividades na região e lançar serviços no
Chile. A operadora, fundada há mais de um ano para oferecer novos
produtos e serviços sob a marca Virgin para mais de 450 milhões
de consumidores na AL, está desenvolvendo operações no Chile e em
sete novos mercados, incluindo Colômbia, Brasil, Argentina e México.

Fábrica, localizada na China,
monta a maior parte de iPhones
e iPads à venda no mundo

Pesquisa da Associação Brasileira dos Distribuidores de Tecnologia
da Informação revela queda nas taxas de ilegalidade no mercado
de tecnologia da informação, exceto em tablets — que subiram
de 5% para 27%. A venda de notebooks no mercado cinza caiu
23% para 5%; projetores passaram de 48% para 8%; produtos de
redes saíram de 5% para 2%; e componentes de 12% para 4%.

Expectativa da
empresa é levantar
US$ 5 bilhões com
abertura de capital
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Para executivo do MercadoLivre, chegada da Amazon vai estimular a
vinda de outras empresas para o comércio eletrônico no Brasil e região

StelleoTolda, doMercadoLivre: região ganhoumais importância

Cook,daApple:negociaçãodeacordocomoperadoraschinesas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 mar. e 1 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




