
DINHEIRO
no seu inbox

EM SEU BLOG, a mexicana Georgina
Gaitán mostra ao mundo os melhores
frutos de seu talento em esculpir barro.
Pequenas estatuetas, pratos e adornos
para a casa que chamam a atenção de
internautas no mundo todo, ávidos por
adquiri-los.

Mas Gina não vende mais nada pela
web, depois de ter levado um calote,
há um ano, de um visitante do seu
blog radicado nos Estados Unidos. Ele
ofereceu uma considerável soma em
dólares por uma obra. Gina confiou na
honestidade do internauta, enviou a pe-
ça e esperou pelo dinheiro que jamais
chegou ao México.

Ao não contar com uma platafor-
ma que lhe facilitasse e garantisse o
pagamento das transações comerciais
pela internet, Gina - que tampouco
quer se enredar nos serviços caros e
complicados que um banco tradicional
poderia oferecer - agora recusa qual-
quer oferta. "Não importa a quantidade
de dólares que se coloque na mesa, a
resposta é sempre não", afirma.

Para evitar que a plataforma de
pagamentos seja um obstáculo letal
para usuários de internet e companhias
que desejam participar do comércio
eletrônico, um conhecido empresá-
rio latino-americano do boom das
pontocom, Alec Oxenford, criou o
DineroMail (www.dineromail.com).
Como o conhecido PayPal, sistema de
pagamento norte-americano hoje de
propriedade do Ebay, o DineroMail é
uma plataforma que permite enviar e



receber dinheiro via internet, bastando
apenas conhecer o e-mail do destina-
tário (que não está obrigado a possuir
uma conta bancária), e que aproveita
sistemas de pagamento tradicionais
como cartão de crédito ou débito,
dinheiro e transferências bancárias.
O site oferece serviços específicos
para usuários que compram e vendem
em leilões eletrônicos, empresas que
comercializam produtos na web, e
comércio e indivíduos que necessitam
fazer pagamentos on-line entre si. Para
a pessoa que efetua o pagamento ou o
envio de dinheiro, todas as operações
em DineroMail são gratuitas. Mas
quem recebe o dinheiro deve pagar
uma comissão - cujo valor varia de
acordo com o país e meio de pagamen-
to, de 2% a 4,99%.

Até o momento, o DineroMail ope-
ra em três países - México, Argentina
e Chile -, conta com 800 mil usuários
registrados e realiza uma média de 50
mil pagamentos mensais, com uma
taxa de crescimento superior a 10% ao
mês.

Alec Oxenford, co-fundador e
membro executivo do conselho do
DineroMail, considera que a origem
e o crescimento da sua companhia
têm - e terão - muita relação com a
convergência de duas tendências. "O
avanço na adoção da internet em todo o
mundo e a necessidade de desenvolver
soluções financeiras para apoiar micro-
empresários, para fortalecer a atividade
econômica de empreendedores", diz.

Por outro lado, o DineroMail
não aspira concorrer com os bancos
tradicionais, garante Oxenford. Na
verdade, o serviço - explica o em-
preendedor argentino, cujo currículo
inclui a fundação do site de leilão
DeRemate - potencializa as atividades
e os processos habituais dos bancos, já
que é acessível aos indivíduos "ban-
carizados" e aos "não-bancarizados",
como as pequenas companhias que
- por fatores como custo e exigências
bancárias - não podem usar os meca-
nismos de cobrança típicos que lhes
permitiriam vender pela internet. "E o
fato de não poder contar com sistemas
de cobrança simples e acessíveis, faz
com que as microempresas sejam
empurradas à informalidade, afastadas

de novas oportunidades de negócio",
afirma Oxenford.

Para o mexicano Antônio Quirarte,
fundador e diretor-geral da Interpla-
net (empresa que, usando Linux, se
especializou em web hosting para
empresas, desenvolvimento de sites e
desenho de soluções corporativas para
internet), a criação de um serviço como
esse era urgente. "Vemos uma grande
necessidade das companhias por come-
çar a fazer cobranças on-line, de forma
fácil e rápida", diz Quirarte.

A situação se repete em toda a re-

cupar com o estranho paradoxo vivido
em muitos países da América Latina:
a população "bancarizada" - pouco
numerosa em relação a outros lugares
do mundo - ainda não é fã dos serviços
financeiros por internet e prefere se
apoiar em processos e instituições
tradicionais. De qualquer forma, Silva
considera que o futuro do DineroMail
dependerá de que os usuários se sintam
cômodos fazendo transações a partir de
um computador. "Vejo poucas opor-
tunidades no curto prazo", diz Silva.
"No longo prazo, os jovens crescerão e

gião. Por isso, a expansão da pontocom
é uma das prioridades de Oxenford.
No curto prazo, Brasil e Colômbia são
os próximos alvos. Mas o plano do
DineroMail é estar presente nos dez
principais países da América Latina, "e
em outras regiões do mundo onde, por
compatibilidades que detectamos, o
serviço possa ser bem-sucedido", diz o
diretor-presidente do DineroMail, Juan
Pablo Bruzzo, que com o sócio-capita-
lista Alejandro Estrada, decide o rumo
da empresa. É uma tarefa que na Amé-
rica Latina, segundo Oxenford, enfren-
tará o desafio de lidar com confusos
entornes regulatórios. "A região não
é clara nesse sentido; custa explicar
que o serviço não viola normas, mas
que ajuda as atividades dos sistemas
financeiros", afirma o argentino.

Para o mexicano Carlos Silva, figura
conhecida do boom das pontocom no
México e membro atual do Instituto
dei Derecho de Ias Telecomunicaciones
(Idet), o DineroMail tem de se preo-

terão acesso aos serviços bancários."
Na empresa não se nega que o

comércio e o setor bancário eletrôni-
co ainda necessitam de importantes
esforços de promoção da confiança.
O medo, reconhece Oxenford, talvez
explique o fato de que quase 50% dos
pagamentos operados pelo DineroMail
implicam no uso de dinheiro. Para eli-
minar a desconfiança, a empresa dedica
muitos recursos destacando um fator
que resulta chave para a tranqüilidade
do usuário: a integridade da plataforma
tecnológica. Embora possua essa forta-
leza, a equipe de Oxenford não pode se
esquecer de que está lidando com uma
área extremamente delicada: o dinheiro
de uma pessoa. Um mau serviço nessa
área poderia pôr tudo a perder.

Mas até com Gina podem ter uma
chance: a escultora talvez esteja dis-
posta a ceder. Os pedidos não param
de chegar em seu blog. O e-commerce,
apesar da má experiência prévia, não
deixou de ser uma tentação. •
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