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Projeto do
Facebook amplia
acesso à web

Filipe Serrano

O site Yelp, um gigante das reco-
mendações online, inaugura ho-
je a versão em português do ser-
viço, o que deve mexer com o
mercado de web no País. Até en-
tão, empresas como Kekanto,
Apontador, Foursquare e até o
Google – em seu serviço de ma-
pas – já mantinham páginas se-
melhantes, reunindo avalia-
ções de consumidores sobre
restaurantes, lojas e serviços.
Mas o Yelp, referência nesse ti-
po de serviço nos EUA, ainda
não havia entrado no Brasil.

Da mesma maneira que os
competidores que atuam no
Brasil, o Yelp é um repositório
com informações sobre comér-
cios e serviços locais nas cida-
des, e cresceu oferecendo uma
ferramenta para que as pessoas
avaliassem a qualidade deles.
Seus algoritmos permitem fil-
trar as buscas e os aplicativos
para celular e tablet ajudam os
usuários a procurar um serviço

quando estão na rua. Todas as
versões estarão em português.

A empresa foi fundada em
2004, em São Francisco (EUA),
por Jeremy Stoppelman – ex-
executivo da companhia de pa-
gamentos online PayPal – para
ajudar pessoas a encontrar ser-
viços em grandes cidades.

O site se tornou popular nos
EUA e chegou a receber uma
oferta de compra pelo Google
em 2010 – rejeitada por Stoppel-
man depois de ser convencido
pelo fundador da Apple, Steve
Jobs, morto em 2011. Hoje o site
é usado por 108 milhões de usuá-
rios mensalmente, reúne 42 mi-
lhões de avaliações e está pre-
sente em 22 países.

No Brasil, a empresa terá da-
dos de serviços de todo o País,
mas São Paulo e Rio de Janeiro
serão o foco inicial. Nas capi-
tais, o Yelp terá um gerente de
comunidades responsável por
incentivar as pessoas a escreve-
rem avaliações dos lugares que
frequentam. Há conteúdo lo-
cal, como as categorias “tema-
keria” e “comida mineira”.

“Nossa estratégia é melhorar
o serviço de cidade em cidade,
da mesma forma que fizemos
com São Francisco”, disse a vi-
ce-presidente de novos merca-
dos do Yelp, Miriam Warren,

em passagem pelo Brasil. “So-
mos uma empresa com foco na
localidade, útil para pessoas
que vivem nas cidades, mas tu-
ristas também acabam se bene-
ficiando das avaliações.”

Expansão. A executiva não
quis falar sobre uma possível ex-
pansão para outros países da
América Latina. O Brasil é o pri-
meiro país da região atendido
pelo site. Segundo ela, o site
comprou os dados sobre estabe-
lecimentos brasileiros de forne-
cedores parceiros.

Warren começou no Yelp em

2005, como gerente de comuni-
dades. Hoje lidera a expansão
internacional do serviço.

O primeiro país estrangeiro
em que o Yelp inaugurou sua
operação foi o Canadá, em
2008. Desde então, a compa-
nhia de internet tem investido
mais em levar o serviço a outros
mercados, principalmente de-
pois da abertura de capital em
março de 2012. A operação le-
vantou US$ 106,5 milhões e a
empresa foi avaliada em US$ 1,3
bilhão. Na época os papéis fo-
ram lançados a um valor de US$
22 cada. Ontem as ações fecha-

ram em US$ 51,45.
Na avaliação do investidor

e empreendedor em internet
Paulo Humberg, a entrada
do site trará vantagens para
os usuários do Brasil e vai
acirrar a competição. “O Bra-
sil está no mapa do mundo e
a chegada do Yelp é um aviso
àqueles empreendedores
que só pensam em copiar as
ideias de fora. Se o dono da
ideia vem para o Brasil, sobra
pouco espaço”, diz.

A executiva do Yelp reco-
nhece a concorrência com
serviços que operam no Bra-
sil há mais tempo, mas diz
que o alcance global trará
mais vantagens. “Para brasi-
leiros, será bom porque eles
poderão buscar e escrever
em português, mesmo para
serviços de outros países.”

Em 2012, somente 2,2% da
receita de US$ 137,6 milhões
do Yelp veio dos mercados in-
ternacionais, mas a empresa
espera que o valor cresça à
medida que aumente o núme-
ro de usuários e avaliações
nestes países.

A maior parte da receita do
Yelp vem da publicidade de
comerciantes e serviços lo-
cais, que pagam para apare-
cer em uma melhor posição
no site ou no aplicativo mó-
vel. Também há a possibilida-
de de fazer promoções para
usuários do site.

Dayanne Souza

A “cara” do comércio eletrôni-
co brasileiro mudou: hoje, as
vendas de roupas, calçados e
acessórios lideram as vendas.
No primeiro semestre, as ven-
das pela internet somaram R$
12,74 bilhões, com alta de 24%
em relação ao ano passado, se-
gundo o relatório Webshop-
pers, divulgado ontem pela
E-bit, especializada em infor-
mações do setor.[/LIDAO]
Entre os setores, o de moda e
acessórios se consolidou como
líder das vendas online, com
13,7% da receita total. Em segui-
da vieram eletrodomésticos
(12,3%), cosméticos e perfuma-
ria (12,2%), informática (9%) e

livros (8,9%).
O número de pedidos somou
35,5 milhões de janeiro a junho,
com alta de 20% em relação ao
mesmo período de 2012, en-
quanto o tíquete médio de com-
pras subiu 4%, para R$ 359,49.
As 50 maiores redes responde-
ram por 80% do faturamento
do e-commerce no primeiro se-
mestre – a E-bit estima que o
País tenha cerca de 40 mil em-
presas disputando a preferên-
cia do cliente na internet.
O desempenho do varejo onli-
ne fica mais relevante quando
se leva em conta que o fatura-
mento do varejo nas lojas físi-
cas cresceu 11,3% no primeiro
semestre do ano, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). E os dados
mostram que o volume de ven-
das vem diminuindo nos últi-
mos meses – reflexo do aumen-
to do endividamento das famí-
lias e da preocupação com o em-
prego, o que faz as pessoas re-
considerarem gastos.
No comércio eletrônico, o cres-
cimento continua expressivo,
entre outros fatores, porque a
base de consumidores que com-

pra online ainda é pequena. Se-
gundo o diretor-geral da E-bit,
Pedro Guasti, hoje o comércio
eletrônico representa de 3,5% a
4% de todas as vendas do varejo

brasileiro. “Nos Estados Uni-
dos, o número fica entre 8% e
10%”, disse. Para Guasti, a eleva-
ção do porcentual no Brasil de-
ve acompanhar o crescimento
do uso da internet.
O relatório Webshoppers apon-
tou que, no primeiro semestre
de 2013, houve a entrada de 3,98
milhões novos consumidores
no meio online, ante 4,64 mi-
lhões no ano passado. A maior
parte do novo público é das clas-
ses C e D – 58,62% dos “estrean-
tes” têm renda familiar de até
R$ 3mil.
A alta do uso de dispositivos mó-

veis também teve impacto no
crescimento das vendas. No pri-
meiro semestre, 3,6% das ven-
das online foram feitas por apa-
relhos como smartphones e ta-
blets. Há um ano, esse porcen-
tual era 1,3%. “Acredito que em
quatro ou cinco anos podere-
mos chegar ao patamar dos Es-
tados Unidos”, afirmou Guasti.

Preços. Já o comportamento
de preços no comércio online
tende a ser diferente do varejo
como um todo, disse Guasti.
No primeiro semestre deste
ano, houve deflação de 4,59% de

acordo com o índice Fipe/Bus-
capé. Ainda assim, o tíquete mé-
dio das compras online cresceu
4%, para R$ 359,49.

De acordo com Guasti, o efei-
to é explicado pelo lançamento
de novos produtos, sobretudo
na categoria de eletrônicos, a se-
gunda mais relevante para o
e-commerce. “A dinâmica do
comércio eletrônico é voltada
para novos produtos, de tíquete
médio maior”, disse.

Desde outubro de 2012, po-
rém, quando o índice indicava
redução de 8,92%, a queda de
preços vem diminuindo mês a
mês. Considerando apenas o
mês de junho, houve crescimen-
to de 0,04% nos preços. “Isso
pode indicar que no segundo se-
mestre podemos ter uma inver-
são de deflação para inflação”,
disse Guasti. A valorização do
dólar ante o real é um dos fato-
res que contribui para a eleva-
ção de preços, principalmente
de eletrônicos.

Apesar disso, o diretor da
E-bit avalia que a alta competi-
ção entre as lojas virtuais faz
com que haja forte preocupa-
ção com a marcação de preços.
Segundo a pesquisa, 59% das
pessoas que compram pela in-
ternet justificam a escolha de
uma loja virtual porque conside-
ram os preços menores.

A previsão é que o comércio
eletrônico chegue ao final do
ano com faturamento de R$ 28
bilhões, uma elevação de 25%
frente ao ano passado.

Yelp chega ao Brasil e ameaça concorrentes

Moda lidera vendas
do comércio
eletrônico no País

FILIPE ARAUJO/ESTADÃO-13/8/2013

SERGIO CASTRO/ESTADÃO

BB adia aumento
de participação no
Banco Votorantim
Em comunicado, bancos informaram que estudos para o
aumento da fatia foram ‘postergados por tempo indeterminado’

O presidente executivo do Face-
book, Mark Zuckerberg, selecio-
nou Samsung, Qualcomm e ou-
tras quatro companhias para
um projeto que tem como obje-
tivo levar a internet a pessoas
no mundo que não podem pa-
gar por ela. A iniciativa reflete
esforços de popularização da
web promovidos pelo Google e
outros grupos.

O projeto é chamado Inter-
net.org e foi lançado ontem pe-
lo fundador do Facebook. Ele
tem como objetivo permitir
que mais 5 bilhões de pessoas
sem acesso à rede fiquem onli-
ne. “O objetivo do Internet.org
é tornar o acesso à internet dis-
ponível a dois terços do mundo
que hoje não está conectado”,
disse. O lema da iniciativa, des-
crito em seu site, é: “Ninguém
deve ter de escolher entre comi-
da e acesso à internet.”

Outros participantes in-
cluem Ericsson, MediaTek, No-
kia e Opera Software.

Segundo o Facebook, a parce-
ria quer desenvolver smartpho-
nes de baixo custo e de alta qua-
lidade e prover acesso à web de
banda larga em comunidades
não atendidas. / REUTERS

Negociação. ‘É preciso paciência chinesa’, disse Bendine

Aline Bronzati

O Banco do Brasil informou
ontem à noite que decidiu
postergar por tempo indeter-
minado os estudos para o au-
mento de sua participação no
Banco Votorantim. Em janei-
ro de 2009, o BB comprou
49,99% do capital votante e
50% do capital social total do
BV por R$ 4,2 bilhões e anun-
ciou no início deste ano que
avaliava aumentar sua fatia.

Segundo fontes ouvidas pelo
Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado, o momen-
to instável da economia brasilei-
ra foi um dos fatores que in-
fluenciaram o Banco do Brasil e

os demais acionistas a toma-
rem essa decisão. Pesou, confor-
me as mesmas fontes, certo te-
mor da instituição em relação
ao momento atual, interno e ex-
terno.

“Não obstante a postergação
desses estudos, os acionistas
do Votorantim permanecem fo-
cados no objetivo de capturar
as sinergias existentes entre os
bancos, em especial aquelas re-
ferentes à área de mercado de
capitais, buscando potenciali-
zar os resultados futuros do BV
e de seus acionistas”, destacou
o BB em nota.

Aldemir Bendine, presiden-
te do Banco do Brasil, já havia
antecipado a possibilidade de a

composição acionária do Voto-
rantim permanecer a mesma,
durante coletiva de imprensa,
na semana passada, para co-
mentar os resultados do segun-
do trimestre da instituição. Na
ocasião, seu tom, tanto em rela-
ção à economia brasileira co-
mo sobre o Votorantim, era de
otimismo.

Declarações. “Temos interes-
se muito forte no Votorantim”,
disse ele, em conversa com jor-
nalistas. O aumento de partici-
pação do BB no Votorantim es-
tá sendo discutido, segundo
Bendine disse em entrevista ao
Estado, no domingo, desde o
ano passado. Conforme o exe-

cutivo, nesse tipo de negocia-
ção é preciso ter “paciência chi-
nesa”. “O Votorantim supre al-
gumas carências que a gente
não consegue executar pela nos-

sa natureza jurídica (por ser es-
tatal). O que temos colocado pa-
ra o sócio é que, se ele estiver
numa dificuldade de fazer uma
capitalização maior ou de colo-
car mais gás para investimento,
a gente aqui não quer parar, va-
mos ver a possibilidade de au-
mentar a participação. Mas se
for desejo dele permanecer
com 50%, tranquilo”, explicou
ele.

A expectativa do BB é de que
o Votorantim, que passou por
um período de reestruturação
após as perdas registradas com
financiamento de veículos, em
2011, comece a entregar resulta-
do positivo no quarto trimestre
deste ano e também ao longo de

2014. A instituição apresentou
prejuízo de R$ 196 milhões no
segundo trimestre, 29,5% infe-
rior ao prejuízo de R$ 278 mi-
lhões registrado no primeiro.
No semestre, o prejuízo do Vo-
torantim chegou a R$ 474 mi-
lhões, cerca de 57% menor que
o prejuízo de R$ 1,1 bilhão visto
um ano antes.

Orçamento. A notícia da pos-
tergação dos estudos para au-
mento de participação do BB no
Votorantim vem no momento
em que o banco estuda seu orça-
mento para 2014. Enquanto os
números estão em processo de
análise por parte do BB, que de-
ve convocar em breve reunião
com o conselho do banco sobre
o tema, especialistas já esperam
alguma possível deterioração
na qualidade dos seus ativos,
embora o índice de inadimplên-
cia tenha atingido em junho o
menor patamar dos últimos 11
anos, de 1,87%.

Para especialistas, o aumen-
to nos calotes pode aparecer ca-
so o BB desacelere a liberação
de recursos em meio a um cená-
rio econômico mais instável e
também diante de possíveis im-
pactos das eleições presiden-
ciais no dia a dia dos bancos ofi-
ciais. Procurado para comentar
os motivos que levaram à pos-
tergação dos estudos para am-
pliar sua fatia no Votorantim, o
BB não se manifestou.

Briga. Para Miriam Warren, alcance global é trunfo do Yelp

● Varejo físico

● Vendas do e-commerce no primeiro semestre do ano batem recorde 
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NÚMERO DE PEDIDOS

35,54 
milhões 

TICKET MÉDIO

R$ 359,49
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24%

Roupas e acessórios
somaram 13,7% das
vendas de R$ 12,7 bilhões
do setor no primeiro
semestre do ano

● Fatia

Fundado há oito anos
nos Estados Unidos, site
que permite avaliação
de serviços inicia hoje
operação no País

49,99%
do capital votante do BV perten-
ce ao BB que detém também
50% do capital social total

R$ 4,2 bi
foi o valor pago pelo Banco do
Brasil na aquisição de uma fatia
do BV, em janeiro de 2009

11,3%
foi a expansão do faturamento
do varejo físico no primeiro
semestre do ano; segundo o
IBGE, as vendas desaceleraram
últimos meses
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




