
Yahoo! eBay acertam parceria em leilões 
 
Em breve, todos os produtos oferecidos no MercadoLivre poderão ser encontrados por meio do 
buscador do Yahoo!Brasil, cujo canal de leilões estava inativo.  
 
São Paulo - As empresas de internet norte-americanas Yahoo! e eBay vão atuar juntos como 
leiloeiros virtuais no Brasil. O acordo, que ainda será oficializado, ocorreu por meio do 
MercadoLivre, braço do eBay no País. Em breve, todos os produtos oferecidos no MercadoLivre 
poderão ser encontrados por meio do buscador do Yahoo!Brasil, cujo canal de leilões estava 
inativo.  
 
"Trata-se de um acordo operacional inusitado, já que eBay e Yahoo! são grandes competidores 
mundiais", disse o presidente do MercadoLivre, Stelleo Tolda. "A parceria não envolve publicidade 
direta, mas cadastro de usuários e link patrocinado". O link patrocinado é uma modalidade de 
marketing on-line que prevê a comercialização das primeiras posições em um resultado de busca 
com o objetivo de destacar um ou outro cliente.  
 
Segundo dados do Ibope eRa tings, o MercadoLivre é o 13º domínio no ranking de audiência da 
web nacional, com cerca de 40 milhões de páginas vistas em janeiro, e responde por mais de 
90% do mercado nacional de compra e venda, nas categorias C2C (consumidor-consumidor) e 
B2C (empresas-consumidor), via Internet. No mundo, o eBay é líder no mercado de leilões 
virtuais.  
 
No ano passado, o MercadoLivre atingiu o ponto de equilíbrio. Os números oficiais ainda não 
foram divulgados, porém a estimativa é de que tenham sido movimentados mensalmente no 
portal, ao longo de 2002, mais de R$ 19,2 milhões - são 160 mil transações mensais, com tíquete 
médio estimado em R$ 120.  
 
Hoje, cerca de 20% das transações firmadas na plataforma do MercadoLivre seguem a 
modalidade leilão. "Houve uma mudança grande no perfil do usuário e cerca de 80% dos produtos 
oferecidos são novos e com preço fixo", disse Tolda.  
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