
Tudo na web 

Jacilio Saraiva 

 

 
 

Os brasileiros estão cada vez mais confiantes em clicar o mouse para fazer compras. O 

aumento do acesso a computadores e à internet está causando uma verdadeira revolução na 

maneira como eles adquirem produtos e serviços, segundo os especialistas em economia 

digital. De acordo com os dados do e-bit e da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 

(câmara-e.net), o faturamento do comércio eletrônico nacional no primeiro semestre foi de R$ 

8,4 bilhões, uma alta de 24% em relação ao valor registrado no mesmo período de 2010. 

  

"Os números permitem fazer uma projeção de R$ 18,7 bilhões em 2011, um salto de 26% em 

relação ao ano passado", avalia Gerson Rolim, diretor da câmara-e.net. "Além disso, devemos 

alcançar 32 milhões de e-consumidores até o fim do ano, ante 23 milhões de usuários em 

dezembro de 2010." 

  

Para Rolim, a ascensão econômica da classe C e uma maior segurança em efetuar negócios 

virtuais também são fatores responsáveis pela escalada nas entregas. 
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O setor aponta para novas tendências, como o 'social commerce', em que os consumidores são 

expostos às ofertas por meio de recomendações de amigos nas redes sociais, e o crescente 

uso do celular para finalizar transações. 

  

O perfil do cliente que compra na web também mudou. As mulheres com idade superior a 50 

anos passaram de 14% para 21% do total de compradores, entre 2005 e 2010. 

  

 
 

"Os segmentos que mais vão crescer no comércio eletrônico, nos próximos anos, são compras 

coletivas; saúde, beleza e medicamentos; roupas, acessórios e serviços", prevê Rolim. "As 

pequenas lojas virtuais devem buscar um nicho de mercado e especializar-se. É muito difícil 

para um pequeno empresário brigar por preço com os grandes varejistas da internet." 

  

No site Pandora Experiências, a receita para laçar compradores é vender presentes originais. A 

lista inclui três mil opções, com preços entre R$ 70 e R$ 380, como passeios de Ferrari pelas 

ruas de Gramado (RS), viagens de helicóptero ou saltos de paraquedas. 

  

"Investimos cerca de R$ 1,5 milhão no desenvolvimento de parcerias com prestadores de 

serviços, infraestrutura de TI e divulgação", lembra Ricardo Ferreira, sócio-fundador da 

empresa de 12 funcionários. Em um ano de atividades, coleciona seis mil vendas e deve 

faturar R$ 8 milhões. 

  

No último Dia dos Namorados, Ferreira registrou o tíquete médio mais alto do ano, de cerca de 

R$ 200. "A maior parte dos clientes é de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas já recebemos 

pedidos de 21 Estados." Agora, desenvolve ferramentas para facilitar a sugestão de presentes 

de acordo com informações disponíveis no Facebook dos clientes. 

  

Para Pedro Waengertner, professor do curso de pós-graduação em marketing digital da Escola 

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), os novos caminhos apontam para maior 

participação do social commerce, a fusão entre as mídias sociais e o comércio eletrônico. 

"Quem dominar essa área vai criar um diferencial competitivo difícil de ser copiado", diz. 

"Outro caminho é a mobilidade, que deve tornar-se cada vez mais presente, com o aumento 

da quantidade de assinantes de smartphones no Brasil." 

  

O site LikeStore, por exemplo, quer atrair empresas interessadas em vender produtos e 

serviços no Facebook. Com o serviço, os usuários da rede social podem criar vitrines de ofertas 

e realizar vendas. Também ajuda a fazer controle de estoque, cálculo de fretes e 

acompanhamento de pedidos. 

  

Um dos primeiros clientes a explorar a novidade foi a Show de Ingressos, que vende entradas 

para espetáculos na sua página social. O pagamento pode ser feito por meio de cartão de 

crédito ou transferência bancária. 

  

Outro cliente da LikeStore, a Ovo Camisetas Significativas, loja de roupas customizadas de 

Belo Horizonte (BH), abriu um ponto na rede social e passou a vender para todo o Brasil. A ut
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"Tudo feito com um investimento quase zero", afirma Gabriel Borges, co-fundador e diretor da 

LikeStore. 

  

Segundo o empresário, não são cobradas taxas de ativação ou mensalidades. A cada venda 

realizada, o lojista paga à LikeStore uma comissão de 2%. "O social commerce tem alto 

potencial de sucesso no Brasil porque somos o país da América Latina com o maior percentual 

de e-consumidores no total de usuários de internet e ainda aparecemos como campeões de 

participação nas redes sociais, em todo o mundo." Há mais de 22 milhões de internautas 

brasileiros no Facebook. 

  

De acordo com Waengertner, da ESPM, as compras on-line também são alavancadas pelo 

surgimento de sites de compras coletivas, que ajudam a introduzir o e-commerce no cotidiano 

dos internautas. 

  

De olho nesse nicho, o Busca Descontos resolveu reunir em um único endereço as promoções 

dos principais varejistas do Brasil. Segundo Pedro Eugênio, criador e CEO do site, o público 

que acessa o serviço é formado por pessoas que já pesquisaram os melhores preços em outros 

sites e desejam um desconto significativo. O site tem mais de 1,3 milhão de cadastrados. No 

ano passado, recebeu aporte do grupo francês Lead Media. 

 

 

Dar visibilidade ao ponto virtual é o maior desafio para quem começa  

Jacilio Saraiva 

 

Não basta estar on-line para fazer barulho. O sucesso de uma loja virtual depende da 

apresentação dos produtos, preço, uma logística de entrega eficiente e boa divulgação, 

segundo especialistas em marketing digital. 

  

"Há milhões de páginas de conteúdo na internet. O desafio é fazer a sua loja ser encontrada", 

avisa Wagner Fontoura, sócio da Coworkers, agência especializada na gestão de negócios em 

mídias sociais. 

  

Para o executivo, é preciso fazer com que o ponto virtual torne-se "visível" aos olhos dos 

compradores. "Os lojistas precisam de uma estratégia de divulgação e de uma estrutura de 

indexação de produtos para que o endereço seja encontrado por ferramentas de busca, como o 

Google e o Yahoo!." 

  

Outra recomendação importante é investir na apresentação das ofertas, com fotos e descrições 

detalhadas das mercadorias. "Será com base nesses textos e imagens que o cliente vai 

comprar ou não." 

  

Criado em julho, o Babyemcasa.com oferece mais de cinco mil itens de 70 marcas para mães, 

gestantes e crianças. "Acabamos de lançar o chá de bebê virtual, que funciona como uma lista 

de presentes e facilita a organização do evento para mães e convidados", explica o sócio-

fundador Omar Pucci, ex-executivo de uma multinacional que investiu cerca de R$ 6 milhões 

para criar o site. 

  

A empresa tem 20 funcionários diretos e 50 terceirizados. A expectativa de faturamento para o 

primeiro ano de atividades é de R$ 4 milhões. Segundo Pucci, o tíquete médio dos produtos é 

de R$ 220, com itens que vão de pomadas a carrinhos de bebê. Para turbinar as vendas de fim 

de ano, o empresário criou promoções relâmpago e fez parcerias com blogueiras. 

  

No ar há menos de um mês, o site Galatea optou pelo mercado de decoração e móveis 

exclusivos para se destacar na web. "A expectativa é faturar R$ 1 milhão no primeiro ano", 

afirma o diretor Luiz Câmara Lopes. A partir de dezembro, vai oferecer um serviço de 

consultoria para os clientes com arquitetos e decoradores convidados. 

  

De acordo com Arnaldo Flávio Korn, do site de transações eletrônicas PagamentoJá, antes de 

lançar um endereço virtual, é necessário pesquisar a concorrência, testar a experiência de 
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compra em outros estabelecimentos on-line e observar a facilidade de navegação. "Tenha 

cuidado com prazos de entrega", lembra. 

  

Com o objetivo de ajudar os pequenos e médios lojistas a venderem mais pelo computador, a 

Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (câmara-e.net) criou o MPE.net, um ciclo de 

seminários e palestras gratuitas que percorre todo o Brasil. O próximo evento acontece 

amanhã, 1 de novembro, em Belém do Pará. 

 

 

Pagamento digital fica mais seguro e acessível ao lojista 

Jacilio Saraiva 

 

e-commerce Empresas com PagSeguro, Mercado Pago e Pagamento Digital investem agora no 

celular 

 

Para atrair mais consumidores, empresas de pagamentos on-line como PagSeguro, Mercado 

Pago e Pagamento Digital investem em vendas pelo celular e comissões para quem indica o 

serviço a lojistas. As companhias, que registram um aumento de transações anual de 

aproximadamente 100%, permitem aos comerciantes virtuais receber quantias com a ajuda de 

mais de 15 canais de venda, como cartões de crédito, boleto bancário e débito em conta. 

Segundo companhias do segmento, a maioria dos clientes cadastrados é de pequenos e 

médios negócios. O ticket médio das transações varia de R$ 100 a R$ 250. 

  

"O maior desafio do comércio eletrônico é a conversão dos usuários de internet, cerca de 78 

milhões de pessoas, em e-consumidores", avalia Gerson Rolim, diretor da Câmara Brasileira de 

Comércio Eletrônico (camara-e.net). "Hoje, apenas 32 milhões de internautas, fazem compras 

on-line." As estratégias das empresas para mudar esse cenário incluem ações que ajudam o 

consumidor a finalizar a compra com menos "cliques" e taxas sobre o serviço com valores 

variáveis para os lojistas. Dependendo da forma de pagamento e do volume mensal de 

negócios, as tarifas variam de 1,9% a cerca de 7%. 

  

A Moip, que faz parte do grupo iG, ideiasnet e Arpex Capital, registrou um volume de 

transações de R$ 300 milhões em 2010. "A estimativa é chegar a R$ 400 milhões em 2011", 

afirma o CEO Igor Senra. "No ano passado, crescemos cerca de 40 vezes." Nos últimos três 

meses, a Moip recebeu transações de 15 mil lojas e 500 novos estabelecimentos devem ser 

agregados até o final do ano. Do total, 99% são pequenos e médios negócios. O ticket médio 

varia de R$ 150 a R$ 200. 

  

"Diferentemente dos concorrentes, não exigimos do comprador um segundo cadastro na hora 

do pagamento", explica. A Moip, como a maior parte das empresas do ramo, não pede taxas 

de adesão ou mensalidades dos lojistas. A intermediação entre o site e o consumidor é 

cobrada de acordo com a porcentagem das transações aprovadas, do volume de vendas 

mensais e do meio de pagamento utilizado. Varia de 1,9% a 6,9% por compra. 

  

"É indispensável investir em soluções de gerenciamento, já que uma fraude pode custar o 

fechamento do negócio", afirma. Este ano, para suportar o crescimento, a Moip contratou 

executivos especializados em finanças e gestão de riscos de grandes corporações, como 

Redecard e Cielo. 

  

No Pagamento Digital, plataforma on-line presente em mais de 50 mil lojas virtuais do Brasil, 

as tarifas sobre os recebimentos variam de 1,8% a 6,3%, de acordo com a forma de 

pagamento. "Há um programa de redução de taxas conforme o volume de vendas da loja", 

informa Marcelo Theodoro, diretor de produtos da BuscaPé Financial Services, do Grupo 

BuscaPé, que comprou o Pagamento Digital em 2009. 

  

Para incrementar os negócios, criou um programa de parceria em que o usuário que indica o 

Pagamento Digital para lojistas ganha comissões de 1% a 1,5% sobre as vendas realizadas. A 

aposta nas transações fechadas pelo celular é a nova meta. Recentemente, anunciou a solução A ut
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DinheiroMail Móbile, que permite aos clientes realizar pagamentos e solicitar cobranças por 

meio de telefones móveis conectados à internet. 

  

Para Ricardo Dortas, diretor do PagSeguro, do UOL, um dos maiores benefícios da integração 

de uma marca de pagamentos on-line às lojas é transmitir segurança aos compradores. "Isso 

acarreta aumento das vendas e a conquista de novos clientes." O ticket médio das transações 

é de cerca de R$ 100, um valor que engordou cerca de 5%, entre 2009 e 2011. No PagSeguro, 

os estabelecimentos pagam tarifas de 1,9% a 6,4%, conforme o volume mensal de entregas e 

o meio de pagamento. "O principal obstáculo do setor é lidar com o crescimento das 

operações, mantendo níveis de qualidade e atendimento aos usuários", diz Dortas. 

  

No primeiro semestre de 2011, o volume de transações do MercadoPago, braço de 

pagamentos on-line do grupo MercadoLivre, aumentou 138%, em relação ao mesmo período 

do ano anterior. "Foram 5,7 milhões de transações que representaram US$ 541 milhões em 

pagamentos", diz o diretor Marcelo Coelho. 

  

O tíquete médio das compras no MercadoPago é de R$ 166, valor estável desde 2009. A 

empresa cobra dos lojistas uma taxa de 4,9%, por operação. "O maior desafio das lojas 

virtuais é transformar um cliente potencial que clicou no botão 'comprar um produto', em um 

pagamento aprovado." 

  

Na PagamentoJá, do Grupo Arfe, os produtos mais procurados são eletroeletrônicos, roupas e 

acessórios, livros e serviços, nessa ordem. Do total de sites que usam o serviço, 68% são 

pequenas empresas e 30% têm médio porte. De acordo com o diretor-presidente Arnaldo 

Flávio Korn, o aumento nas compras também acontece porque os empresários estão 

investindo mais na logística das entregas. "A concorrência tem feito os serviços do e-

commerce melhorarem." 

 

 

Novidades no mercado para reforçar a proteção 

Inaldo Cristoni  

  

De olho em um mercado que em 2011 deve movimentar R$ 20 bilhões, um volume 30% maior 

que o de 2010, segundo a e-bit, as grandes corporações da área de tecnologia de informação 

(TI) estão trazendo novidades em segurança para suprir, principalmente, a demanda das 

pequenas e médias lojas virtuais. 

  

A Intel, por exemplo, lançou no início do ano o sistema denominado Indenty Protection 

Technology (IPT), que substitui o token físico no segundo nível de autenticação de aplicações - 

fase posterior à digitação do nome do usuário e da senha. O token em software é embarcado 

nos computadores que utilizam a segunda geração de processadores Core da companhia, 

protegendo os usuários de tentativas de fraudes online praticadas por meio do phishing, que 

consiste no envio de e-mails para ludibriar os usuários e obter informações para acesso ilegal à 

conta bancária. 

  

O IPT está sendo aplicado também pelo lojista virtual, a fim de reduzir o risco inerente à 

operação, explica Wanda Linguevis, gerente de produtos. O sistema gera, automaticamente, 

senhas criptogradas a cada 30 segundos, para estabelecer a conexão com o site de comércio 

eletrônico. "Esse procedimento garante a autenticidade do comprador", afirma. Para 

comercializar o produto no Brasil, a empresas tem o apoio de provedores de serviços, que 

auxiliarão os pequenos e médios lojistas na implementação da solução de segurança. Um deles 

é a Infoserver, que recebeu aporte financeiro da Intel Capital. 

  

A CA Technologies está trazendo para o mercado brasileiro duas soluções de autenticação e 

prevenção de fraude em tempo real. De acordo com Ricardo Fernandes, vice-presidente de 

segurança para a América Latina, uma das soluções, é a Web Fort, com dois níveis de 

segurança. Dependendo da transação e de quem a realiza, o lojista pode exigir, além da 

digitação do nome do usuário e senha, o uso de token software, para validar a operação. O 

outro produto é o Rik Fort, que permite a análise de risco das compras feitas pela internet, 
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com base no histórico do comportamento do e-consumidor. Os lojistas virtuais têm a opção de 

comprar a licença de uso dos software ou fazer a aquisição no conceito de computação em 

nuvem. 

  

A IBM tem no seu portfólio diversos grupos de soluções específicas para blindar todo o 

ambiente que suporta comércio eletrônico contra fraudes. Segundo Eduardo Abreu, líder de 

segurança, a estratégia inclui a oferta de ferramentas de análises de inteligência para 

prevenção de fraudes contra transações eletrônicas. O lojista pode se antecipar aos problemas 

fazendo o monitoramento do perfil de cada e-consumidor. "Com isso, é possível definir o 

padrão de comportamento e bloquear operações com indícios de fraude", explica. 

 

 

Cresce oferta de sistemas para evitar fraudes e riscos 

Inaldo Cristoni  

 

Fazer compras pela internet é sinônimo de agilidade e comodidade, mas a segurança ainda 

representa uma grande barreira para o comércio eletrônico no Brasil. As fraudes são 

apontadas como as principais responsáveis pela mortalidade das pequenas e médias lojas de 

venda pela internet e isso ocorre por causa da baixa percepção de risco dos empreendedores. 

A única forma de fechar os pontos de vulnerabilidade, e evitar prejuízos, é utilizar sistemas de 

gestão de risco e antifraude. 

  

No mercado podem ser encontradas diversas ferramentas para controle de risco e proteção 

dos negócios online, os quais têm como um dos grandes apelos a automatização da análise de 

risco, para agilizar o processo. A mensagem que valida ou sugere negar o pedido de compra é 

transmitida em tempo real ao lojista. 

  

Com recursos de redes neurais e inteligência artificial, os sistemas disponíveis utilizam 

modelos estatísticos para analisar o comportamento de compra dos clientes, classificar os 

riscos dos pedidos e autenticar a transação comercial. Ao menor indício de fraude, a compra é 

bloqueada. 

  

As oportunidades de negócios para as empresas que desenvolvem essas soluções são 

promissoras. O comércio eletrônico está em ascensão no Brasil, movimentando grandes somas 

em dinheiro por ano. Por outro lado, há um número considerável de empreendimentos de 

micro e pequeno porte - cerca de 12 mil de um total de 60 mil lojas virtuais em atividade, que 

apresentam fluxo de até 500 pedidos por mês, segundo dados da Câmara Brasileira de 

Comércio Eletrônico - que não está atento ao perigo da fraude. 

  

Além disso, no comércio eletrônico lojistas e compradores estabelecem uma relação de 

confiança entre si, acrescenta Bernardo Lustosa, diretor da ClearSale. Na internet, 80% das 

compras são feitas com cartão de crédito. Basta o e-consumidor informar os dados do cartão 

para fechar negócio. Como não existe a possibilidade de digitar senha, a possibilidade de 

fraude é grande. 

  

Especializada em autenticação e gestão de risco em compras pela internet, a ClearSale 

registrou em 2010 faturamento de R$ 16,9 milhões e tem a expectativa de atingir um volume 

de R$ 30 milhões este ano. Os sistemas de gestão de risco da empresa aprovam 80% dos 

pedidos automaticamente e o restante segue para análise humana. "Se necessário, o lojista 

entra em contato com o cliente para confirmar os dados e liberar a compra. Em caso de 

suspeita de fraude, o sistema bloqueia a venda", explica Lustosa. 

  

O carro-chefe dos negócios é o TClearSale, responsável por 65% das vendas. O portfólio inclui 

o sistema AClearSale e o M-CS. As vendas deste último são direcionadas às empresas que 

hospedam sites de comércio eletrônico. Voltado para a microloja virtual, o M-CS permite a 

visualização do risco do pedido, não exige taxa de adesão e nem cobrança de mensalidade. 

Após a classificação da compra, o lojista cadastrado tem a opção de consultar os dados e o 

histórico do comprador ou encaminhar o pedido para avaliação do ClearSale, serviço cobrado a 

parte. 
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Na C&M Software, o sistema Neural Risk Personal Sale representa apenas 10% do 

faturamento, mas a empresa, que contabiliza mais de 60 lojas virtuais na carteira, dos quais 

80% são de pequeno e médio portes, planeja dobrar essa participação no período de três a 

quatro anos. Para atingir a meta, o presidente Orli Machado aposta nas características do 

produto. Além de identificar a probabilidade de fraude em uma operação de compra, operação 

feita sem intervenção humana, o sistema tem uma funcionalidade de recuperação de venda 

(Recovery Sale), que automaticamente entra em contato com o comprador para solicitar o uso 

de outro meio de pagamento caso o limite de seu cartão de crédito esteja estourado. 

  

Segundo Machado, novas funcionalidades, mantidas em sigilo, serão integradas. A primeira 

será anunciada a partir de novembro. Machado, diz que o sistema permitirá a validação de 

compras na internet feitas pelos turistas estrangeiros que virão ao Brasil para assistir à Copa 

do Mundo e a Olimpíada de 2016. 

  

Na estratégia para aumentar a participação no mercado, algumas empresas decidiram integrar 

seus sistemas de gestão de risco à plataforma de meio de pagamento eletrônico. Foi o que 

fizeram, por exemplo, a BuscaPé Financial Service (BFS), divisão do grupo BuscaPé, e a 

PayPal, pertencente ao eBay. 

  

A BFS incorporou outras soluções de seu ecossistema em um único pacote, sem custos 

adicionais. O lojista virtual cadastrado no Pagamento Digital tem a sua operação protegida 

pelo sistema de gestão de risco e antifraude FControl e, de quebra, leva um módulo de 

marketing digital para incrementar as vendas. O vice-presidente Marcos Cavagnoli estima em 

20 mil o número de clientes dessa oferta integrada. 

  

Segundo o executivo, a empresa busca a liderança no segmento de gestão de risco, que cresce 

mais que o de comércio eletrônico. "Acho que metade dos empreendimentos não usa 

ferramental antifraude ou não tem a solução adequada", acredita. 

  

Com cerca de 200 milhões de sites comércio eletrônico cadastradas em nível mundial e um 

faturamento de US$ 97 bilhões, a PayPal chegou ao Brasil em abril deste ano também com 

uma estratégia agressiva para esse mercado. Atualmente, mais de 2,7 milhões de e-

consumidores brasileiros utilizam o seu sistema de pagamento eletrônico, denominado PayPal 

proteção ao vendedor, que incorpora recursos de gerenciamento de risco das transações. 

"Temos 30 mil lojas de pequeno porte conectadas, mas a meta é multiplicar esse número por 

dez em três anos", revela o presidente Mario Mello. 

  

Segundo ele, uma forma de contratar o PayPal proteção ao vendedor é através dos parceiros 

especializados em montar lojas virtuais ou, então, pela aquisição de outros produtos do 

portfólio da empresa aos quais o sistema está integrado. Há também a possibilidade de baixar 

a ferramenta gratuitamente do site da companhia. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Especial pequenas e médias 

empresas, p. G1-G2. 
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