
Como vocês começaram a lidar
com o Big Data?

No começo de 2011, cansado de
trabalhar no modelo convencio-
nal de uma empresa de informá-
tica, o Big Data estava nascen-
do, as pessoas ainda pergunta-
vam: “O que é essa história de
Big Data?”. Havia uma oportuni-
dade de fazer algo diferente e aí
fundamos a BigData Corp., para
oferecer soluções para empresas
que lidam com grandes quanti-
dades de dados.

E quando decidiram estudar a
web brasileira?

No final do ano passado, um
cliente nosso, o MercadoLivre,
perguntou: “Você consegue me
dizer quantos sites de comércio
eletrônico há no Brasil?”. Nossa
primeira reação foi: “Mas você,
que é um dos maiores do comér-
cio eletrônico no país, não sa-
be??”. Não sabia. Começamos a
conversar com outras empresas
e vimos que ninguém tinha a me-
nor noção. Nem o Comitê Ges-
tor da Internet (CGI) sabia. Aí,
decidimos desenvolver um pro-
cesso para ver se um site era ou
não um comércio eletrônico. E
esse mesmo modelo nos permi-
tia dizer se a página era um blog,
um site de notícias ou uma ho-
me-page corporativa. E quais os
meios de pagamento que um si-
te de comércio aceita, quais pro-
dutos vende etc. Hoje, nossos
clientes conseguem segmentar
essa base de forma que, por
exemplo, possam fazer uma
campanha para revendedores
de relógio do interior do Paraná.
Até então, não havia ferramen-
tas que permitissem esse grau
de sofisticação.

Quais as principais descobertas
desse estudo?

Primeiramente, a quantidade de
sites de e-commerce no Brasil:
hoje já sabemos que há por volta
de 350 mil sites, que correspon-
dem a 15% a 20% dos cerca de
2,5milhõesdesitesativos.Agran-
demaioria édeempresasbrasilei-
ras, mas em verdade a maior par-
tenemempresaé,sãopessoasfísi-
cas mesmo. A gente fala muito de
empreendedorismo no Brasil e
com essa pesquisa estamos ven-
do que oe-commerce éum gran-
de movimento empreendedor.

Por que?

Porque a grande maioria desses
sites são pequenos, são páginas
que a gente não ouve falar no dia
a dia, mas que estão na internet,
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‘MAIS DE 90% DO
E-COMMERCE É
DE PEQUENOS SITES’
Quando Thoran Rodrigues, um engenheiro de com-
putação de 30 anos, ouviu de seu cliente MercadoLi-
vre a pergunta “Quantos sites de e-commerce há no
Brasil?”, ele respondeu com outra pergunta: “Vocês
não sabem??”. Não, não sabiam. E algumas pesqui-
sas depois Thoran concluiu que ninguém conhecia o
tamanho real da internet brasileira — nem no gover-
no, nem na iniciativa privada. Foi a deixa para ele e
seus quatro sócios na pequena BigData Corp. — em-
presa carioca de apenas 7 funcionários e 3 estagiá-
rios — desenvolverem um sistema para mapear os si-
tes brasileiros, usando mais de mil servidores aluga-

dos da Amazon, nos EUA. Em entrevista ao Brasil
Econômico, Thoran conta que há cerca de 4,5 mi-
lhões de sites em língua portuguesa, mas 45% estão
inativos — um verdadeiro cemitério virtual. Os blo-
gs dominam, com 1 milhão de páginas, e há 350 mil
sites de comércio eletrônico — mais de 90% deles,
de pequenos vendedores. Outra descoberta: o depó-
sito em conta corrente é um meio de pagamento bas-
tante usado nos negócios dos pequenos comercian-
tes. “As pessoas depositam na conta bancária do ven-
dedor, sem conhecer ele, e depois rezam para rece-
ber o produto. É a economia da confiança”, conta.

THORAN RODRIGUES Sócio e CEO da BigData Corp.
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Pobreza diminui na região, diz Cepal
A população latino-americana na pobreza é de 164 milhões de

pessoas em 2013 (27,9% do total), de acordo com o Panorama Social

2013 da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

(Cepal). O total em extrema pobreza é de 68 milhões, ou 11,5% dos

habitantes da região. O relatório mostra que de 2002 a 2012 a

pobreza na região diminuiu de 43,9% para 28,2%. ABr

estão rodando e vendendo. E
tem de tudo, absolutamente de
tudo, de ioiô customizado a
“cuelcinha”, que são cuecas-
calcinhas para transexuais. A
gente acha umas coisas e diz:
“Não acredito que o cara está
vendendo isso...”. Mas está ven-
dendo, tem mercado. Menos de
10% dos sites de e-commerce
no Brasil são grandes, com
maior volume de vendas, e mais
de 90% são pequenos mesmo,
desde a pessoa física individual
até pequenas lojas. Cada vez
mais o pequeno lojista procura
colocar seus produtos para ven-
der também na internet.

E há sites que abrem espaço para
vários vendedores individuais...

Sim, isso é uma tendência, a gen-
te chama de “market place”. Ou-
tra informação bastante interes-
sante é que uma grande parte
dessas mais de 350 mil páginas
de e-commerce é o que a gente
chama de “site do primo”. O
vendedor tem um primo que sa-
be programar em HTML e fez o
site para ele. E há uma rotativida-
de muito grande: nós pegamos

uma amostra de sites e acompa-
nhou durante um mês. Somente
nesse mês, metade dessa amos-
tra havia mudado: ou o site saiu
do ar, ou mudou de dono, ou mu-
dou os produtos que estavam
vendendo. A rotatividade é im-
pressionante, os números mu-
dam toda semana.

Esses pequenos vendedores
usam que meio de pagamento?

Todo tipo: cartão de crédito, de
débito, boleto bancário, tem
uns dez tipos diferentes de paga-
mento. Com as carteiras vir-
tuais, como PagSeguro e PayPal,
ficou fácil para o pequeno em-
preendedor receber de toda for-
ma. Mas é impressionante a
quantidade de vendedores que
só aceitam a transferência para a
conta corrente. Você está entran-
do num site, não conhece o ca-
ra, nunca viu ele na vida, mas co-
loca dinheiro na conta dele e re-
za para o produto chegar. Em
torno de 40% usam esse meio e
7% do total — uns 25 mil vende-
dores — só aceitam pagamento
assim. Porque o depósito em
conta corrente não tem custo,
enquanto no PayPal e similares
há um percentual em cima da
transação, de 2% a 5% do valor.
O fluxo também é mais simples:
bateu na conta, manda o produ-
to. É uma economia de confian-
ça. A gente diz que o brasileiro é
desconfiado, que não confia em
ninguém, mas a prática mostra
outra coisa.

Há muitos sites hospedados fora
do Brasil?

Mais de 60% estão no exterior.
E aí vemos o governo falando
em marco regulatório da inter-
net, de obrigar todo mundo a
hospedar tudo dentro do Brasil,
e vemos que estão falando coi-
sas sem muita noção do impacto
que isso traz para a economia.
Porque existe uma diferença de
custo de uns 30% a 40% se você
trouxer a hospedagem para den-
tro do Brasil.

Mesmo para o pequeno vende-
dor individual?

Sim. Se ele estiver numa plata-
forma dessas que é gratuita, o
que é muito comum, pratica-
mente todas estão fora do Brasil.
Isso vai trazer aumento do preço
para o consumidor e as coisas
vão ficar mais caras na internet.
Ou vai tirar muita gente desse
mercado, que no final implica
em menos competição — e, de
novo, preço maior para os consu-
midores.

O que os pequenos empreende-
dores mais vendem na web?

Não conseguimos saber o que
mais vende, mas sim o que mais
é oferecido. Nos top 5 do comér-
cio eletrônico estão autopeças e
motopeças, que têm um volume
impressionante de vendedores.
Vestuário é outro fortíssimo; há
uma tendência crescente de rou-
pas customizadas, como camise-
tas, que você não vende num
shopping físico. Em seguida tem
os eletroeletrônicos, principal-
mente de informática. E há tam-
bém cosméticos e perfumarias,
que têm um número impressio-
nante de vendedores. Esses são
o top 5.

Os pequenos vendedores con-
correm com as grandes redes?

Pouco. Grande parte dos vende-
dores são regionais, vendem e
entregam apenas na cidade ou
região onde vivem. Há uma coi-
sa engraçada, somos procura-
dos por pequenos sites para fa-
zer um benchmark deles com a
concorrência e a primeira coisa
que perguntamos a eles é:
“Quem é seu concorrente?”.
Um vendedor de sapatos de cou-
ro nos disse: “Ah, é a Netshoes”.
Em verdade, a Netshoes era o
concorrente aspiracional dele...
ele não tinha ideia de quem
eram os verdadeiros concorren-
tes. Ele concorre mesmo é com
outros sites que vendem sapatos

de couro na região dele, e que
ele nem sabe que existe.

Como os pequenos se divulgam?

O principal meio é o AdWords
(serviço de publicidade nas pági-
nas do Google que coloca anún-
cios do cliente com base em pala-
vras chave das pesquisas dos inter-
nautas). Outra tendência que te-
mos visto é o uso da própria pági-
na como espaço de exibição de
anúncios, e às vezes aparece um
anúncio inclusive da concorrên-
cia. O vendedor se cadastra nu-
ma rede de anunciantes, mas
quem decide o anunciante é a re-
de, e não o vendedor. Mesmo as-
sim, é uma fonte extra de receita
para o vendedor.

E os demais sites?

Hoje estamos mapeando cerca
de 4,5 milhões de sites por sema-
na em língua portuguesa. Mas
45% estão inativos, dão em pági-
nas de erro. É um verdadeiro ce-
mitério virtual. Nos ativos, o vo-
lume dominante de blogs, são
cerca de 1 milhão.

Regionalmente vocês conse-
guem segmentar?

Em parte, através do telefone
nos sites e outros indicadores.
Metade dos sites comerciais es-
tão em São Paulo, porque lá es-
tão os principais datacenters do
país, o que cria a facilidade. Nos
blogs é muito difícil saber, pois a
maioria não coloca telefone.

E as redes sociais, o que vocês já
mensuraram?

Mais de 50% dos sites comer-
ciais estão integrados no Face-
book. O cara tem um perfil, ou
tem um botãozinho de “Like”
ou algum outro elemento de inte-
gração com a rede social, que
não é anúncio. Ele usa a rede so-
cial para se expor. Há uma ten-
dência expressiva de crescimen-
to de uso do Youtube, com ví-
deos de divulgação de produtos.
Tem o Pinterest, que vem numa
curva de adoção bastante gran-
de: em menos de um ano passou
de menos de 1% para uma faixa
de 5% a 10% de presença nos si-
tes. A ordem é mais ou menos as-
sim: Facebook tem uns 52% de
presença, o Twitter tem 48%, e
geralmente os sites estão nos
dois. O Youtube está na faixa de
20% e crescendo rápido.

E a propaganda nos sites?

Temosvistoumcrescimentosigni-
ficativo.Desdeoiníciodoano,po-
demos falar em mais de 50% no
aumento de anúncios nos sites,
trazidosporempresasquesãover-

dadeiras agências de publicidade
virtual. Cada vez mais colocar um
anúncio numa página é visto co-
mo um procedimento normal.

Comovocêsprocessamesses da-
dos todos?

Trabalhamos com a infraestrutu-
ra da Amazon Web Services, que
é uma empresa da Amazon que
oferece serviços de processa-
mento usando a capacidade ex-
cedente dos datacenters deles.
Você paga por hora de utilização
e eles vendem num sistema de
leilão. Eu posso conseguir um
preço baixíssimo de uso. Toda se-
mana, usamos de mil a dois mil
servidores da Amazon para ro-
dar o processo. A gente montou
um sistema de gerenciamento e
distribuição automática que fi-
cou em segundo lugar na compe-
tição mundial de casos de uso da
infraestrutura da Amazon.

E a proposta de obrigar os data-
centers a ficarem no Brasil?

Limitaria muito, porque não é
só a localização física do data-
center, tem também a tecnolo-
gia, há funcionalidades avança-
das que não temos no Brasil. A
Amazon me oferece tecnologias
e inteligências que ninguém
tem aqui. Se fôssemos ter que de-
senvolver essa tecnologia do ze-
ro aqui no Brasil, levaríamos pe-
lo menos 18 meses. Só a compra
de servidores me custaria de R$
1 milhão a R$ 2 milhões.

“

“

Divulgação

Mais de 60% dos sites
estão hospedados no
exterior. E aí o governo
fala de obrigar todo
mundo a hospedar no
Brasil, estão falando
coisas sem muita
noção do impacto
disso na economia”

Os ‘top 5’ do
comércio eletrônico
no Brasil são:
autopeças e
motopeças, vestuário,
eletroeletrônicos de
informática,
cosméticos e
perfumaria”

AlexandreVieira

AMÉRICA LATINA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 dez. 2013, Brasil, p. 6-7.
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