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Empre s a s

TJ vai ouvir OSX e Tramp
A 1a Vara Empresarial do Tribunal
de Justiça do Rio (TJ-RJ) marcou
para amanhã, às 14 horas, uma au-
diência especial urgente para ou-
vir as partes envolvidas na ação
ajuizada pela World Fuel Services
Singapore PTE LTD, cujo represen-
tante legal no Brasil é a Tramp Oil
Ltda. A ação tem como réus as em-
presas OSX 3 Leasing BV, OSX Bra-
sil S.A. e EBX Brasil S.A. Segundo o
despacho do juiz Luiz Roberto
Ayoub, da 1a Vara Empresarial, a
“o i t i v a” é indispensável para que
seja analisado o pedido de limi-
nar. Na ação, a Tramp Oil solicita
que seja determinado, como me-
dida liminar, o impedimento da
saída das águas territoriais brasi-
leiras do navio OSX3, de proprie-
dade das empresas processadas. “A
retenção do navio, em tese, carac-
teriza o risco de dano reverso a de-
sautorizar, agora, a concessão da
medida. Até porque o autor não
informa quando a embarcação
deixará as águas brasileiras. Por
outro lado, a satisfação do credor é
devida, mas o manejo da cobrança
não pode resultar em onerosidade
e x c e s s i v a”, disse o juiz. O processo
se refere à suposta dívida relativa
ao fornecimento de combustível
pela autora da ação às empresas
rés. Conforme os autos, a dívida é
de cerca de R$ 19 milhões.

Vale é multada no Canadá
A unidade da Va l e no Canadá foi
multada em US$ 1 milhão após a
morte de dois trabalhadores em
um acidente na mina Stobie, na
cidade de Sudbury, em Ontário.
A multa é a maior já cobrada por
um tribunal de Ontário pela vio-
lação da lei de segurança e saúde
ocupacional, informou o gover-
no da província em nota. Em
uma mudança de turno durante
a noite em 8 de junho de 2011,
dois trabalhadores foram atingi-
dos por uma liberação súbita e
descontrolada de lama, areia e
água. Ambos morreram devido a
lesões por esmagamento e múl-
tiplos traumas. Procurada, a Vale
não respondeu.

Petróleo fica mais barato
Os preços do petróleo caíram pelo
terceiro pregão seguido, pressio-
nados pela redução da possibili-
dade de um ataque contra a Síria e
em meio às expectativas com a
reunião do comitê de política mo-
netária do banco central america-
no. Em Londres, o Brent recuou
1,70%, para US$ 108,19 o barril.
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I n t e r n et Estreia será com um aplicativo para
comprar roupas por meio de dispositivos móveis

Após 18 anos, eBay
enfim chega ao país
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Dezoito anos depois de ser
criado, o site americano de co-
mércio eletrônico eBay vai iniciar
suas atividades no Brasil. A es-
treia será simples — por meio um
aplicativo para celulares e ta-
blets, direcionado ao mundo da
moda, que chega às lojas dos sis-
temas Android, do Google, e iOS,
da Apple, nas próximas semanas.
O site principal, por enquanto,
continuará em inglês.

A expectativa é que em até 12
meses outros aplicativos estejam
disponíveis, além da aguardada
versão local do site. “Queremos
primeiramente testar o mercado e
acreditamos ter um diferencial ao
chegar com uma abordagem de
m o b i l i d a d e”, disse ao Va l o r Luis
Arjona, diretor da operação da
companhia no Brasil.

Batizado de eBay Moda, o apli-
cativo traz conteúdo sobre o te-
ma com dicas de blogueiros. Se
alguma coisa chamar a atenção
consumidor, basta escolher na

lista apresentada e fazer a com-
pra. Inicialmente, os produtos se-
rão oferecidos por parceiros in-
ternacionais, mas os preços esta-
rão disponíveis em reais.

O mercado de moda foi escolhi-
do na primeira etapa por conta de
seu rápido crescimento no país. Se-
gundo a E-bit, a categoria foi a
mais importante do comércio ele-
trônico no Brasil no primeiro se-
mestre, representando 13,7% dos
R$ 12,7 bilhões em vendas. As
compras por dispositivos repre-
sentaram 3,6% do total.

Os brasileiros já são clientes im-
portantes do eBay. Segundo a com-
panhia, a cada quatro minutos,
uma bolsa feminina é comprada
por internautas que moram no
país, e a cada oito minutos, um par
de óculos de sol masculino. Com a
chegada oficial ao país, diz Arjona,
a ideia é oferecer um atendimento
mais próximo, com conteúdos es-
pecíficos. Segundo Ryan Melcher,
diretor de inovação na área de mo-
bilidade, serão feitas promoções e
descontos com os produtos mais
procurados pelos brasileiros.

Nos próximos 60 dias, o eBay
pretende acertar os detalhes de
uma campanha de marketing no
país. O valor do investimento não é
revelado. A chegada ao Brasil faz
parte da estratégia de expansão do
eBay para países emergentes, ini-
ciada no ano passado. O principal
alvo é o bloco formado por Brasil,
Rússia, Índia e China, o BRIC. O pri-
meiro investimento foi na Rússia.
“Estamos aprendendo muito na
Rússia. Queremos ter uma aborda-
gem mais centralizada, com fun-
cionários locais apenas para as
funções específicas”, disse Arjona.

Nascido no México, o executivo
mora no Brasil desde 1997 e tem
mais de 20 anos de experiência na
área de varejo, tendo passado por
consultorias como McKinsey e
Bain Company. As conversas para
montar as operações no Brasil co-
meçaram em fevereiro, disse Arjo-
na. A tarefa de entender o mercado
local foi facilitada pela experiência
do Pa y Pa l , companhia de meio de
pagamentos do eBay que está pre-
sente no Brasil há três anos.

Desde 2001, o eBay tem uma
participação acionária no Merca-
do Livre, um dos maiores sites de
comércio eletrônico da América
Latina. O percentual, que come-
çou em 19,5%, hoje é de 18%. Se-
gundo Arjona, não há conflitos
de interesses. “Trata-se de um in-
vestimento da eBay Inc. [contro-
ladora do site] que não interfere
no investimento no Brasil”, disse.
Em nota, o Mercado Livre disse
que o e-commerce está evoluin-
do no país e o consumidor será o
grande beneficiado com o au-
mento de ofertas e serviços.

Inventor do conceito de leilões
on-line, o eBay tem 120 milhões de
usuários no mundo e uma receita
anual de US$ 14 bilhões. Em quase
duas décadas, a companhia mu-
dou seu modelo de negócios. Os
leilões feitos por pessoas físicas de-
ram lugar ao conceito de shopping
virtual, com o site funcionando co-
mo uma vitrine para lojas meno-
res. Hoje, 70% das vendas do eBay
são de itens novos, vendidos a pre-
ços fixos. De acordo com Arjona,
nos primeiros meses, vendedores
brasileiros terão que se cadastrar
no site americano. Mas a ideia é
criar um cadastro local em menos
de um ano. “Vai depender da evo-
lução dos negócios”, disse.

Segundo Ricardo Jordão, dire-
tor de marketing da japonesa Ra -
kuten, precursora do modelo de
shopping virtual que chegou ao
Brasil há dois anos, o conceito de
shopping reflete no mundo virtual
o sucesso alcançado no mundo
real. “É uma das melhores ideias
que já se teve no varejo”, disse.

De acordo o executivo, a che-
gada do eBay é importante para a
popularização do conceito. “Já
temos uma operação aqui há al-
gum tempo, a Amazon também
chegará em breve, e eles precisa-
vam se mexer. Isso faz o mercado
se desenvolver”, disse.

Para Gerson Rolim, diretor de
marketing da Câmara e-net, mais
do que dividir o mercado com em-
presas estabelecidas, a chegada do
eBay pode ajudar a acelerar o rit-
mo de crescimento do comércio
eletrônico no Brasil, que tem cres-
cido na faixa de 20% ao ano. A ex-
pectativa é que as vendas cheguem
a R$ 28 bilhões em 2013.
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Luis Arjona, que dirige o eBay no Brasil: site em português em até 12 meses

No Brasil, conceito de leilão nunca foi popular
João Luiz Rosa
De São Paulo

Os sites de leilão foram, origi-
nalmente, uma tentativa de levar
para a internet um hábito tipica-
mente americano — os bazares de
garagem, em que as pessoas ex-
põem no quintal de casa coisas
que elas não querem mais, mas
que ainda estão em bom estado
de uso. É uma maneira de se livrar
de objetos acumulados ao longo

do tempo, e ainda ganhar algum
dinheiro com isso.

No início da década passada, se-
guindo o exemplo do americano
eBay, os sites de leilão proliferaram
em várias partes do mundo, inclu-
sive no Brasil. Arremate, Lokau e
iBazar foram alguns dos serviços
que chegaram ao país. Mas logo fi-
cou claro que não havia lugar para
tanta gente. Primeiro, devido à lei
da seleção natural da internet.
Quando um serviço faz sucesso na

web, não demoram a aparecer ou-
tros, semelhantes ao pioneiro. O
que ocorre em seguida é uma de-
puração gradual, pela qual só fi-
cam os sobreviventes.

No Brasil, o remanescente daque-
la época é o Mercado Livre. A compa-
nhia, que negocia ações na Nasdaq,
assumiu os negócios do francês iBa-
zar no país (internacionalmente, o
iBazar foi adquirido pelo eBay, que
detém participação no Mercado Li-
vre) em 2001, os ativos do Lokau em

2002, e as operações do Arremate
em 2005. Mas os sites de leilão não
foram vitimados apenas pela com-
petição acirrada. O conceito nunca
deu muito certo no Brasil, onde a
classe média não tinha o hábito de
vender objetos pessoais e não se
adaptou à ideia de fazer lances no si-
te. O próprio Mercado Livre mudou
de perfil, tornando-se mais uma loja
de lojas, com produtos novos vendi-
dos a preço fixo, mudança da qual
nem o eBay escapou.
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Confira a reportagem

em vídeo no link abaixo
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Mensuração de Valor Justo de
Empresas e Ativos para:

Combinação de negócios, ativos intangiveis e alocação de
preço de compra - CPC 15;

Fundamentação econômica de goodwill (rentabilidade futura);

Participações societárias a valor justo - CPC 18 e CPC 38;

Patrimônio líquido a preços de mercado - relação de troca;

Aumento de capital, fusão, cisão e incorporação;

Teste de impairment - CPC 01.

www.npvfinanças.com.br
(11) 2548-8885

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Empresas, p. B1.




