
Claramente, o mercado
brasileiro traz desafios
como custo e logística.
Mas acreditamos que o
acesso a produtos
únicos e as vantagens
que trazemos são muito
maiores do que todas
essas dificuldades”
LuisArjona
Executivo-chefe do eBay no Brasil

“

O comércio eletrônico brasileiro
entrou definitivamente na lista de
desejos dos gigantes globais do se-
tor. Depois de atrair investimen-
tos da Amazon, o país é o mais no-
vo ponto estratégico no mapa do
também americano eBay, que
anuncia hoje o primeiro passo da
estruturação de sua operação lo-
cal. O pontapé dessa iniciativa é o
lançamento de um aplicativo de
moda, desenhado especificamen-
te para o país e disponível inicial-
mente para usuários do iPhone e
do iPad, e para dispositivos basea-
dos no Android, sistema operacio-
nal móvel do Google.

“Oaplicativo é parte de uma his-
tória maior de expansão do eBay no
Brasil.Queremosserumdosprotago-
nistasdoe-commercenopaíse,pa-
ra isso, a próxima etapa é trazer uma
experiênciacompletaparaosconsu-
midores brasileiros”, diz Luiz Arjo-
na,queatuarácomoexecutivo-che-
fedaoperaçãobrasileirado eBay.

Batizado de eBay Moda, o apli-
cativo resume, em boa parte, a es-
tratégia que será adotada no país,
com grande foco na adaptação
das ofertas para o mercado local.
Fruto de um trabalho de desenvol-
vimento de seis meses, o eBay Mo-
da tem conteúdo em português e
inglês, e exibe ofertas em reais e
dólares para itens como roupas,

calçados, joias e acessórios. Essa
abordagem não está restrita ao
idioma e aos preços. O projeto pre-
vê a realização de promoções ex-
clusivas, em linha com as prefe-
rências do consumidor brasileiro
e o calendário de datas do varejo
local. “Fizemos um grande traba-
lho de pesquisa para que esse con-
sumidor tenha uma experiência
personalizada, rica em conteúdo
e, ao mesmo tempo, muito sim-
ples”, afirma Ryan Melcher, dire-
tor de inovação móvel e mercados
emergentes do eBay.

A chegada oficial ao mercado
brasileiro tem como pano de fun-
do a estratégia de expansão inter-
nacional da companhia. O esforço
começou a ganhar corpo há dezoi-
to meses e elegeu como foco os
mercados emergentes e, mais es-
pecificamente, os BRICs. Nesse
contexto, o Brasil, — ao lado da
Rússia —, foi priorizado. Até en-
tão, os laços do eBay com o país in-
cluíam a operação direta do
PayPal, sua plataforma de paga-
mento eletrônico, e uma participa-
ção de 19,5% no Mercado Livre.

O avanço dos dispositivos mó-
veis e o crescimento do comér-
cio eletrônico no Brasil são al-
guns dos elos que explicam o in-
teresse pelo país. Em 2012, o se-
tor movimentou R$ 22,5 bi-
lhões, alta de 20% sobre 2011, se-
gundo a e-Bit. Para esse ano, a
consultoria prevê um salto de
25% para o segmento.

No plano traçado para o Brasil,
o próximo passo é oferecer ver-
sões brasileiras do site e de todos
os aplicativos globais, bem como o
acesso às demais categorias de pro-
dutos disponíveis no eBay. Hoje,
esse catálogo inclui 350 milhões
de itens. “Traduzir e manter essa
oferta permanentemente atualiza-
da é um enorme desafio tecnológi-
co e demonstra o compromisso
que temos com o país. Queremos
garantir que todos os pontos de
contato com os consumidores este-
jam ‘tropicalizados’”, diz Arjona.
Depois de concluir o processo de
adaptação ao mercado local, o exe-
cutivo diz que o eBay irá investir
na atração de marcas brasileiras pa-
ra integrar sua plataforma.

Para levar à frente esses planos,
o eBay pretende estruturar uma
equipe local de vinte funcioná-
rios, especialmente nas áreas de
marketing e atendimento ao clien-
te. Dentro de um modelo adotado
em outras operações, esse time
contará com o apoio de equipes
globais, dedicadas a cada segmen-
to da operação.

Dentro do plano que
traçamos globalmente,
a projeção é que os
mercados emergentes
respondam por 25%
das receitas em 2015.
O Brasil será um dos
motores para alcançar
esse número”
LuisArjona
Executivo-chefe do eBay no Brasil
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Brasil entra na lista
de desejos do eBay

▲

Com aplicativo de moda, o gigante

americano de comércio eletrônico

começa a estruturar sua operação local

e acirra disputa pela liderança do setor

MurilloConstantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Empresas, p. 12.


	BRAECO1-01__18-09-13
	BRAECO1-02__18-09-13
	BRAECO1-03__18-09-13
	BRAECO1-04__18-09-13
	BRAECO1-05__18-09-13
	BRAECO1-06__18-09-13
	BRAECO1-07__18-09-13
	BRAECO1-08__18-09-13
	BRAECO1-09__18-09-13
	BRAECO1-10__18-09-13
	BRAECO1-11__18-09-13
	BRAECO1-12__18-09-13
	BRAECO1-13__18-09-13
	BRAECO1-14__18-09-13
	BRAECO1-15__18-09-13
	BRAECO1-16__18-09-13
	BRAECO1-17__18-09-13
	BRAECO1-18__18-09-13
	BRAECO1-19__18-09-13
	BRAECO1-20__18-09-13
	BRAECO1-21__18-09-13
	BRAECO1-22__18-09-13
	BRAECO1-23__18-09-13
	BRAECO1-24__18-09-13
	BRAECO1-25__18-09-13
	BRAECO1-26__18-09-13
	BRAECO1-27__18-09-13
	BRAECO1-28__18-09-13
	BRAECO1-29__18-09-13
	BRAECO1-30__18-09-13
	BRAECO1-31__18-09-13
	BRAECO1-32__18-09-13
	BRESPE1-1__18-09-13
	BRESPE1-2__18-09-13
	BRESPE1-3__18-09-13
	BRESPE1-4__18-09-13
	BRESPE1-5__18-09-13
	BRESPE1-6__18-09-13
	BRESPE1-7__18-09-13
	BRESPE1-8__18-09-13



