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4 de Janeiro de 2006 - O Mercado Eletrônico, portal de transações eletrônicas, 
movimentou no último ano R$ 25 bilhões em 28 mil transações diárias entre cotações 
e pedidos de compras. O resultado é 56,25% superior ao ano de 2004, quando a 
empresa transacionou R$ 16 bilhões.  
 
Segundo Luiz Gastão Bolonhez, vice-presidente do Mercado Eletrônico, a meta para 
2006 é crescer entre 30% e 35% o volume de negócios transacionados. Esses 
resultados serão puxados, principalmente, pelo aumento da participação das pequenas 
e médias empresas como compradoras.  
 
Atualmente, o site possui cerca de 38 mil fornecedores cadastrados para uma base de 
300 grandes empresas compradoras. Essas companhias atuam em 26 setores, sendo 
que os principais são máquinas e equipamentos, informática e construção civil.  
 
Para ampliar seu foco de atuação, o Mercado Eletrônico lançou um serviço customizado 
para as pequenas empresas. Trata-se do "Comprador Light", um pacote simplificado de 
serviços que permitirá a otimização dos processos de compras. Por meio do pacote, as 
empresas poderão realizar cotações e pedidos de compras pela internet usando 
recursos até então disponíveis apenas às empresas compradoras de grande porte.  
 
A estratégia da empresa é baseada na realidade do mercado. Segundo pesquisa 
divulgada no final do ano passado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Câmara-e.net), aumenta cada vez mais o número de pequenas empresas que 
apostam na internet para ampliar os negócios e reduzir custos.  
 
O levantamento, realizado com empresas de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro, mostra que 90,4% das pesquisadas já tem acesso a internet, sendo 
que 80,4% tem banda larga. Além disso, a pesquisa mostra que cerca de 70% das 
empresas já possuem site.  
 
De acordo com Eduardo Antônio dos Santos, gerente de vendas corporate-SMB (small, 
medium and business) do Mercado Eletrônico, as pequenas e médias empresas 
representam cerca de 12% dos negócios do portal. "Queremos aumentar esta 
participação em 50% este ano", afirma Santos. A meta é atingir, em 2006, 18% de 
participação.  
 
Segundo Santos, o reflexo das iniciativas das grandes corporações impacta 
diretamente nas pequenas e médias companhias. "Desta forma, todas as empresas, 
em algum momento, passam de compradoras a fornecedoras", explica. "O mesmo 
acontece com os fornecedores da comunidade do Mercado Eletrônico que necessitam 
comprar materiais e serviços para o próprio negócio".  
 
Apesar de afirmar não poder quantificar as vantagens, em termo de redução de custos, 
nas compras pela internet, Santos explica que o processo virtual promove agilidade 
nos processos de vendas. "Isso reflete nos custos das empresas", diz.  
 
"Cerca de 60% das pequenas e médias empresas pesquisadas pela Câmara-e.net já 
compraram pela internet", afirma Santos. "É uma realidade irreversível", ressalta.  
 



Bolonhez concorda: "Essas empresas ganham em produtividade". Segundo ele, em 
muitos casos as compras on-line promoveram reestruturações na área de vendas. "A 
internet deixa os vendedores livres de processos e podem focar seu tempo estratégico 
nos clientes".  
 
Santos destaca a Maxel - empresa distribuidora de materiais elétricos industriais - 
como exemplo de como utilizar a internet. A empresa, que fatura R$ 50 milhões ao 
ano, ingressou no e-marketplace em 1994 para responder cotações de produtos 
elétricos para clientes, como Grupo Saint-Gobain, Tintas Coral e Bunge Alimentos.  
 
"Antes de adotar o sistema de compra eletrônica, a Maxel fazia cotações por fax e 
telefone", comenta. Hoje, 50% das cotações (em portais) da Maxel são feitas por meio 
do Mercado Eletrônico, sendo que grande parte dos produtos é de manutenção. 
"Dessas cotações, 97% são respondidas, o que mostra a agilidade e a eficiência da 
empresa em fechar negócios".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jan. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


