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16 de Janeiro de 2006 - Quem experimenta o mecanismo de negociação do eBay 
norte-americano e o da filial brasileira, o MercadoLivre, percebe que os dois são 
bastante diferentes, apesar de terem a mesma finalidade - oferecer um mecanismo 
barato para que qualquer indivíduo possa desfrutar das benesses do comércio 
eletrônico.  
 
Mas quais são as diferenças? No caso do eBay, o mecanismo permite que as partes 
entrem diretamente em contato, livres de obstáculos ou de intermediações. É só o 
comprador entrar na página e mandar um e-mail para o vendedor. A partir daí a 
negociação pode transcorrer fora do site, se ambos desejarem.  
 
No MercadoLivre, essa liberdade não existe. O serviço faz das tripas coração para 
impedir que vendedor e comprador identifiquem um ao outro, "atravessem" o site e 
fechem negócio diretamente. Os novos cadastrados são recebidos com um contrato em 
que é preciso aceitar regras de vigilância. Entre outras formas de policiamento, robôs 
vasculham as ofertas atrás de informações como e-mail e telefone.  
 
O desrespeito a essas regras pelos comerciantes digitais chega a acarretar punições, 
como o banimento da comunidade. Só após a concretização da negociação pelo site, o 
que garante o pagamento das taxas cobradas pelo serviço, que as partes podem 
conhecer as identidades.  
 
Existe, entretanto, uma semelhança muito importante entre o eBay e o MercadoLivre. 
Após a negociação ser concretizada, compradores e vendedores de ambos os websites 
realizam uma rotina em comum, a qualificação mútua. Cada parte deve avaliar a 
negociação como positiva, neutra ou negativa, e deixar seu testemunho para futuros 
interessados em negociar com o outro usuário.  
 
Cada avaliação positiva rende 1 ponto de crédito. Cada avaliação neutra deixa sua 
reputação inalterada. E cada avaliação negativa desconta 1 ponto de seu saldo. 
Portanto, quanto mais negociam, mais fileiras de tijolos os usuários adicionam à sua 
reputação - ou as derrubam, se forem mal intencionados ou desastrados.  
 
É justamente esse final do processo que faz com que os serviços sejam tão diferentes 
entre si. Muitos usuários brasileiros preferem trocar pontos de reputação pela 
economia de reais, e buscam contornar os mecanismos de vigilância. Ao conseguirem 
entrar em contato direto, vendedor e comprador acertam um desconto sobre o preço 
anunciado, correspondente ao valor da taxa que seria cobrada do vendedor quando a 
negociação é bem-sucedida.  
 
Americanos, ao contrário, fazem questão de conquistar a maior reputação possível. 
Isso os proporciona um diferencial perante vendedores de produtos similares. Também 
não é incomum encontrar vendedores que só aceitam negociar com compradores com 
um número mínimo de pontos de reputação.  
 
Se essas diferenças se devem à índole de um ou de outro povo, à sua formação social 
ou aos dogmas de suas religiões, bem como tratados sobre o desejo intrínseco ao ser 
humano de boicotar qualquer forma de vigilância, é algo que fica para ser discutido em 
outro momento. Por tudo isso, não é exagero dizer que o eBay (por sinal, a marca que 



mais saltou posições no ranking de 2005 da Interbrand) não negocia dólares, e sim a 
reputação dos usuários.  
 
Mas não é só nos leilões virtuais que a reputação é usada como moeda corrente. 
Afinal, não é desse princípio que parte a marca mais valiosa da nova economia para 
"rankear" as páginas que traz como resultado de busca? Os algoritmos do Google 
presumem que, quanto mais links ou referências uma página recebe de outras 
páginas, maior sua reputação, e, maior o mérito em aparecer no topo da lista de 
resultados.  
 
São exemplos que indicam como o meio de comunicação mais moderno que o século 
20 deixou como legado voltou a dar valor a um ativo abandonado em favor da 
competição selvagem por sucesso econômico. A moeda da internet é reputação, e não 
dólares. É isso que faz um vendedor do eBay ganhar competitividade frente a seus 
concorrentes. É isso que faz uma página do Google saltar à frente. E é isso o que faz o 
próprio Google se manter durante tanto tempo na lista de favoritos dos internautas: ao 
rejeitar continuamente formatos de publicidade largamente disseminados em prol de 
formatos menos invasivos e que não comprometem a velocidade de resposta das 
páginas, a marca denuncia a preferência por corresponder às expectativas das 
pessoas.  
 
Esse é justamente um possível aprendizado para as marcas. Quando a construção da 
reputação é colocada como prioridade frente ao retorno econômico, este último pode 
até demorar mais, mas virá em escala muito maior. É a reputação de uma marca que 
constrói diferenciação, que a confere relevância, que a faz ser percebida como 
premium. E diferenciação, como sabemos, é algo que não se conquista sem sacrifícios.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 jan. 2006. Comunicação C-6.
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