


ga física do produto pelo vendedor em até 
45 dias após a data da compra. 

Segundo Mello, o programa de segu
rança também beneficia os lojistas, especial
mente os pequenos e médios. "Sabemos, 
muitas vezes, que a falta de confiança depo
sitada pelo consumidor impede a conclusão 
de uma venda na web, sobretudo em casos 
de pequenas lojas ou vendedores autôno
mos. É mais difícil comprar pela primeira vez 
em um estabelecimento com o qual não teve 
nenhuma experiência do que em uma marca 
com a qual já se relacionou. Mas, ao saber 

que há possibilidade de receber um estorno 
da compra, o consumidor se sente mais pro
penso a comprar", avalia o executivo. 

Outro meio de pagamento digital que 
tem crescido no Brasil é o MercadoPago, 
pertencente ao Grupo MercadoLivre. Entre 
os diferenciais do sistema está a disponibi
lidade do dinheiro em até 14 dias, mesmo 
nos casos de compras parceladas. Em 2010, 
foram realizadas 6,7 milhões de negocia
ções na plataforma de pagamentos on-line, 
enquanto em 2009 foram 3,1 milhões. Em 
volume de pagamentos, isso significa um 

aumento de 82%, totalizando US$ 698 mi
lhões em 2010, contra US$ 383 milhões no 
ano anterior. "Estamos muito satisfeitos 
com os expressivos resultados obtidos no 
ano passado. Acreditamos que o mercado 
de pagamentos on-line ganhou a confiança 
do brasileiro e há muito espaço para o seu 
desenvolvimento no País", afirma Marcelo 
Coelho, diretor do MercadoPago no Brasil. 

A inserção do MercadoPago nos sites 
de e-commerce é gratuita e não há custos 
fixos. O lojista terá a incidência de 4,99% 
sobre o valor negociado, a ser debitado 
na hora do depósito do dinheiro na sua 
conta gráfica. "Isso inclui o custo cobrado 
pelas bandeiras de cartão de crédito, uso 
da infraestrutura tecnológica e know-how 
e gerenciamento dos recebimentos e pa
gamentos", explica Coelho. 

Para Marcos Morita, oferecer a opção 
de pagamentos digitais é fundamental 
sobretudo para quem pretende conquis
tar clientes fora do Brasil, já que facilita 
as plataformas e geralmente abrange 
uma grande gama de bandeiras de cartão 
de crédito e débito. Mas, acima de tudo, 
é preciso diversificar quando o assunto 
é forma de pagamento no e-commerce. 
"Quanto mais opções o lojista oferecer, 
maiores as chances de fechar a compra. 
Uma vez que você conseguiu atrair o 
cliente para o seu site, perdê-lo por falta 
de opção de pagamento é imperdoável. 
Vale tudo, de bandeiras de cartão de cré
dito regionais a boleto bancário, passando 
por transferência bancária, débito e paga
mentos on-line", recomenda o consultor. 
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