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Va re j o Maior varejista on-line chinesa fatura mais do que Amazon e eBay juntas e prepara-se para ir à bolsa

Na China, Alibaba vende US$ 5,7 bi em um dia
Sarah Mishkin
Financial Times

Na China, 11 de novembro ou
11.11, é conhecido como “dia dos
solteiros”, um tipo de “dia dos na-
morados” usado para celebrar a
vida sem parceiro fixo. Mas em
vez de ir à internet em busca de
amor, jovens consumidores chi-
neses agora pesquisam a web em
busca do que o dinheiro pode
comprar — tranformando o dia
dos solteiros num dia nacional
de terapia de varejo on-line.

Os varejistas aderiram, ofere-
cendo grandes descontos em tudo
— de leite em pó para bebês a
BMWs —, e por isso o evento deste
ano é forte candidato a ocupar o
posto de maior faturamento de
compras on-line no mundo.

Aproveitar o “dia dos solteiros”
como uma oportunidade para cli-
car pechinchas foi um hábito po-
pularizado em grande parte pelo
Alibaba Group, companhia que
controla 80% do mercado chinês
de comércio eletrônico e que no
ano passado vendeu mais merca-
dorias do que as americanas eBay e
Amazon juntas.

No “dia dos solteiros” do ano
passado, somente os sites do Ali-
baba movimentaram mais de US$
3 bilhões em valor de transações —

mais do que o dobro do fatura-
mento registrado pela Cyber Mon-
day, a segunda-feira depois do Dia
de Ação de Graças, nos Estados
Unidos [onde varejistas também
oferecem produtos com grandes
descontos na internet].

Neste ano, a gerência geral de
logística do Alibaba disse que pre-
parava-se para despachar mais de
100 milhões de pacotes — foram
78 milhões no ano passado.

Alibaba esperava vender o equi-
valente a US$ 4,9 bilhões ontem,
em seus sites — as vendas às 13h
haviam chegado a US$ 3 bilhões e à
meia noite, informou a empresa,
somaram a US$ 5,7 bilhões. O “dia
dos solteiros” mostra a escala do
Alibaba Group, comandado pelo
executivo Jonathan Lu.

Mas à medida que a companhia
avança no processo para fazer uma
oferta pública inicial de ações
(IPO), que deverá lhe assegurar
uma capitalização de mercado de
cerca de US$ 65 bilhões (ver nesta
página), percebe-se o aumento da
concorrência e os desafios que Ali-
baba está enfrentando.

As compras dos chineses na in-
ternet ainda são, principalmente,
feitas no modelo “consumidor pa-
ra consumidor”, semelhante a fa-
zer compras no eBay em seus pri-
meiros dias. Esse é um mercado

que a Alibaba domina por meio de
seu site Taobao, cuja participação
de mercado é de 90%.

Mas da mesma forma que o co-
mércio eletrônico no Ocidente
mudou de perfil — de vendas en-
tre pessoas físicas para vendas
feitas por empresas (B2C, na sigla
em inglês) —, as varejistas chine-
sas de internet também estão em
ascensão, e competindo com a
Alibaba em descontos.

Uma pesquisa da corretora CL-
SA revelou que quatro em cada
cinco consumidores chineses têm
aumentado a proporção de com-
pras feitas em plataformas B2C ao
longo dos últimos dois anos, o que
sugere uma mudança na Taobao.

No mercado B2C, o site, tam-
bém da Alibaba, Tmall [vende mar-
cas internacionais como Gap, Nike
e Esteé Lauder, entre outras], tem
uma participação de mercado de
50%, mas outros varejistas estão
crescendo à sua sombra.

A 360 Buy, conhecida como
Jingdong, é a concorrente mais
próxima da Tmall, com uma parti-
cipação de mercado de 20% na Chi-
na e planeja sua própria abertura
de capital (IPO) para breve.

Há previsões de concorrência
ainda mais acirrada, à medida que
companhias investem para con-
quistar uma presença maior. Paul

McKenzie, analista da CLSA, diz
que somente a Tmall e dois de seus
concorrentes são lucrativos, o que
sugere que as empresas B2C, e os
investidores que lhes dão apoio,
consideram mais importante con-
quistar usuários e fatias de merca-
do, nesta fase, do que gerar lucros.

A escala da Alibaba e de seu ser-
viço Alipay , semelhante ao PayPal,
lhe dá uma vantagem natural so-
bre alguns concorrentes. “É difícil
dizer não à Tmall, há milhões de
clientes lá todos os dias", diz Tony
Chen, da GroupM Interaction.

Longa Wong, ex-diretor da
Amazon na China, estima que à
medida que concorrência e prejuí-
zos cobram seu preço, “algumas
empresas de menor porte sairão
do cenário”. Para investidores em
potencial na Alibaba, porém, a
questão é quanta fatia de mercado
a companhia poderá perder.

Outro desafio é a transição dos
compradores via internet, que an-
tes compravam usando computa-
dores de mesa e laptops e agora
usam smartphones e tablets. Um
quinto dos consumidores chineses
agora faz compras com seus
smartphones e cerca de metade de
todos os consumidores diz acredi-
tar que esse número vai crescer, se-
gundo pesquisa da CLSA.

Nessa área, o grupo Te n c e n t —
maior grupo chinês na internet,
avaliada em US$ 100 bilhões no
mercado, e terceira maior empresa
de comércio eletrônico na China, é
o maior rival da Alibaba. Como es-
ta, a Tencent tem sua própria rede
de pagamentos. Mas quase todos
os usuários chineses de internet já
se cadastraram tanto em seu servi-
ço de mensagens instantâneas QQ
ou em seu aplicativo WeChat, de
bate-papo, que tem mais de 200

milhões de usuários ativos men-
sais. Nos últimos meses, a Tencent
começou a incluir recursos de co-
mércio eletrônico e de pagamen-
tos ao WeChat, permitindo ao
usuário comprar produtos a partir
do aplicativo de bate-papo.

A Alibaba reagiu. Proibiu que
vendedores na Taobao usem o We-
Chat para conversar com os com-
pradores e comprou 18% do mi-
croblog Sina Weibo, com o objeti-
vo de usar a rede social para dire-
cionar tráfego a seus próprios sites.
Para o “dia dos solteiros”, a Alibaba
ampliou a banda de tráfego para
aumentar a capacidade de atendi-
mento de sua plataforma móvel.

Mas os consumidores têm mui-
tas alternativas. Quase todos os ri-
vais ofereceram entrega gratuita
ou descontos de até 80% durante
vários dias antes do 11.11.
(Tradução de Sérgio Blum)

“Black Friday” no Brasil representa
apenas 2,5% das vendas do site chinês

Paul J Davies
Financial Times

A maior companhia chinesa
de internet já sinalizou que sua
oferta pública inicial — que de-
verá dar à companhia uma capi-
talização de mercado superior a
US$ 60 bilhões — ficará em ba-
nho-maria até que assente a
poeira em uma briga com a au-
toridade reguladora da bolsa.

Banqueiros de Hong Kong di-
zem que a demora da Alibaba su-
gere que a companhia vai engolir
seu orgulho e tentará renegociar
sua abertura de capital (IPO, na si-
gla em inglês) em Hong Kong.
Observam que o grupo preferiu
aguardar, apesar de bolsas ameri-
canas já haverem sinalizado não
se oporem à sua estrutura de go-

vernança empresarial incomum.
“Acreditamos que eles vão tentar
novamente em Hong Kong, onde
eles sempre quiseram listar-se”,
disse um importante executivo
do setor bancário.

Mas Alibaba terá de recuar
substancialmente de suas exi-
gências de que a administração
goze do direito permanente de
indicar a maioria dos membros
do conselho, dando-lhes maior
controle efetivo do que a outros
investidores minoritários.

É extremamente improvável
que a Securities and Exchange
Commission de Hong Kong [equi-
valente à CVM brasileira] permita
duas classes de ações ou qualquer
outra prática que debilite o prin-
cípio de que uma ação deve pro-
porcionar poder de voto igual ao

de qualquer outra ação, segundo
pessoas familiarizadas com as re-
gras da agência reguladora.

Charles Li, que comanda a bol-
sa de Hong Kong, deu o pontapé
inicial em uma ampla discussão
no mercado sobre estruturas
acionárias e de controle alterna-
tivas que serão provavelmente
iniciadas formalmente no início
do próximo ano. Li valeu-se de
um blog para apresentar uma lis-
ta de versões de planos de gover-
nança ao Alibaba Group mais
amistosas aos investidores. Essas
versões foram apresentadas à va-
rejista chinesa durante as con-
versações sobre um IPO em Hong
Kong, mas o grupo, comandado
por Jonathan Lu, recusou-se a
considerá-las, segundo pessoas
familiarizadas com o assunto.

Até acertar regras, IPO em banho-maria

Adriana Mattos
De São Paulo

A data de maior venda do vare-
jo on-line no Brasil não chega per-
to do melhor dia do comércio ele-
trônico na China ou nos Estados
Unidos. Para efeito de compara-
ção, o “Black Friday” no país, que
acontece no próximo dia 29 nas
lojas da internet, deve equivaler a
pouco mais de um dia normal de
vendas dos sites no Reino Unido,
país afetado pela crise europeia.
Por aqui, projeta-se vendas de US$
148 milhões (R$ 340 milhões) na
próxima “Black Friday, informa o
site Busca Descontos.

Isso equivale a 2,5% das vendas
do site Alibaba na China no dia de
descontos recordes naquele país,
“o dia dos solteiros”, e a 7,4% do

faturamento dos sites america-
nos na “Cyber Monday”, após o
Dia de Ação de Graças nos EUA.

Essa pequena representativida-
de é um reflexo do tamanho do
mercado on-line (e do próprio va-
rejo brasileiro) em relação aos ou-
tros países. O mercado de consu-
mo no país ganhou força após a es-
tabilidade econômica nos anos 90.
O fato de esta ser uma data recém-
criada no Brasil também explica,
de certa forma, os valores ainda pe-
quenos perto de outros países. Há
sites que não participam do evento
no Brasil e ainda há poucas lojas fí-
sicas envolvidas nessa ação.

Também existem obstáculos re-
lacionados com a própria expan-
são desse mercado no país. As clas-
ses de baixa renda (D e E) têm aces-
so limitado aos computadores e

ainda existem consumidores com
certo receio em relação à seguran-
ça na compra nos sites locais.

Mas, se a fatia no Brasil é peque-
na, a taxa de expansão é alta. O
mercado brasileiro deve crescer
25% neste ano, segundo a e-bit,
versus 12,4% nos EUA, 13,7% no
Reino Unido e 12,8% na Alemanha.
O fato de ser um mercado ainda
novo, com baixa base de compara-
ção, ajuda a explicar a alta taxa. O
aumento no valor dos tíquetes e do
número de compras por cliente
também explicam o índice eleva-
do. As vendas pela internet no país
devem somar US$ 12 bilhões em
2013 (R$ 28 bilhões) equivalente a
3% da soma de US$ 395 bilhões
projetado em vendas nos sites nos
EUA neste ano, segundo a consul-
toria eMarketer.

AP

Jonathan Lu, CEO da Alibaba, planeja abrir capital na bolsa de Hong Kong, mas seu conceito de governança é peculiar

Amazon inicia entregas aos domingos
AP, de Nova York

A varejista on-line Amazon se
associou ao Serviço Postal dos
Estados Unidos para entregar
encomendas aos domingos.

A companhia, sediada em
Seattle, informou que a entrega
aos domingos estará disponível
esta semana para os clientes das
áreas metropolitanas de Nova
York e Los Angeles.

A Amazon e o Serviço Postal
planejam ativar essa possibilida-
de para “uma grande parcela da
população americana” no ano
que vem, incluindo as cidades
de Dallas, Houston, Nova Or-
leans e Phoenix.

A expectativa da Amazon é
que a entrega aos domingos

conquiste sucesso entre os
membros de seu serviço Prime,
que custa US$ 79 ao ano e vem
com frete grátis com entrega em
dois dias para vários produtos
do site, além de acesso ao servi-
ço de transmissão de programas
de TV e filmes da varejista on-li-
ne. Mas todos os clientes da
Amazon serão atendidos pela
entrega aos domingos.

“Para os membros do Prime,
ela é gratuita, para os não mem-
bros, é como qualquer outro dia
de entrega da semana”, disse Da-
ve Clark, vice-presidente de ope-
rações e de serviços ao cliente
mundiais da Amazon. Ter uma
encomenda entregue num do-
mingo não envolverá qualquer
custo adicional.

A entrega aos domingos está
entre as metas da Amazon há
muito tempo. A companhia não
revela o percentual de suas en-
comendas que é entregue nos
fins de semana, mas Clark acre-
dita que os clientes “ficarão en-
cantados” em receber seus pro-
dutos nesse dia.

As cláusulas financeiras do
acordo não foram reveladas,
mas tudo indica que o negócio
significará um impulso ao finan-
ceiramente atribulado Serviço
Postal americano. O órgão, que
registrou um prejuízo de US$ 16
bilhões no ano passado, tentou,
mas não conseguiu, pôr fim à
entrega de correspondência aos
sábados como medida de eco-
nomia de custos.
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Fonte: revista Institutional Investor.
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Quando o assunto é renda variável,

o Itaú BBA oferece mais que alta tecnologia:

entrega conhecimento profundo

e especializado. É por isso que nossa

corretora foi eleita amelhor equipe

de research na América Latina

e amelhor equipe de trading no Brasil,

no ranking Institutional Investor,

o mais respeitado do mercado.

Esse reconhecimento confirma que

seguimos no caminho certo: ir além

das relações comerciais, construindo

parcerias de longo prazo.

O Itaú BBA é o maior corporate & investment

bank da América Latina.
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