
COMO FUNCIONA A REDE NEURAL Os 5 passos para concretizar uma compra on-line

Consumidor final coloca 
os dados do seu cartão 
na página da loja virtual

1
Administradora do cartão 
detecta algum erro e não 
aprova a transação

2
A adquirente entra em contato 
com a MundiPagg, que contata 
o banco e verifica o problema

3
Caso tenha saldo na conta, 
a transação é aprovada 

4

Fonte: Mundiradd

Em questão de segundos, o 
cliente recebe mensagem 
confirmando a compra 

5

“Há sete anos, a necessidade dos
consumidores era uma. Hoje é ou-
tra totalmente diferente”. Com
essa frase Fábio Barbosa, de 34
anos, define o nascimento da
MundiPagg. Formado em tecnolo-
gia da informação, ele trabalhou
na criação da Braspag, onde ficou
até a sua venda para a Cielo. Jun-
to com a também ex-funcionária
da concorrente, Verena Stkart, jo-

vem de 28 anos formada em ad-
ministração, fundou a MundiPa-
gg, com o apoio de sócios investi-
dores, em janeiro deste ano.

Segundo os dois sócios, a
ideia surgiu após uma análise do
mercado. “Não existia platafor-
mas inovadoras. Continuavam
os mesmos mecanismos do pas-
sado”, explica Barbosa, que aos
14 anos desenvolveu e comer-
cializou o seu primeiro software.
A MundiPagg tem escritórios em
São Paulo e no Rio de Janeiro,
mas os clientes ocupam endere-

ços em cidades de todo o Brasil.
Foram fechados contratos com
empresas no México, Argentina,
Colômbia e Chile. Agora, a Mun-
diPagg está fechando seu primei-
ro negócio com uma companhia
americana que deseja adotar
uma de suas plataformas.

“A cultura jovem está sendo
determinante para essa mudan-
ça do mercado. Queremos ino-
var e expandir os nossos negó-
cios”, conclui Barbosa que faz
questão de exaltar a cultura jo-
vem dentro da empresa.

Fábio e Verena trabalharam
no desenvolvimento de três em-
presas de tecnologia. Hoje, os
sócios não divulgam quanto foi
investido na criação da Mundi-
Paggi e também não dão infor-
mações sobre a previsão de fatu-
ramento da empresa de apenas
quatro meses. O único número
que divulgam é a pretensão de
mercado. “Queremos ter até o
fim do ano pelo menos 40% de
todas as empresas de e-com-
merce como nossos clientes”,
afirma Fábio Barbosa. ■

Conseguir formar uma clientela
com quase metade de todo o mer-
cado de e-commerce do Brasil.
Essa é a meta da MundiPagg, cria-
da há apenas quatro meses pelos
ex-funcionários da Braspag, sua
principal concorrente. A empre-
sa é especializada na criação de
plataformas tecnológicas para oti-
mizar o pagamento on-line.

Para uma loja vender qualquer
produto pela internet, ela preci-
sa aceitar várias formas de paga-
mento com cartão de crédito, dé-
bito, boleto, entre outros. O pro-
blema é que para isso, o empresá-
rio teria de ter um contrato com
vários bancos, com todas as ban-
deiras de cartões, enfim, sobre-
carregando seu dia a dia. A pro-
posta da MundiPagg é exatamen-
te a de fazer o meio de campo
dessas transações, negociando
com o empresário quais formas
de pagamento ele quer oferecer.
Paralelamente, ela negocia os
contratos com as instituições fi-
nanceiras. Tudo isso, sem tocar
no dinheiro da compra.

“Nós cobramos um valor fi-
xo. Se o nosso cliente vendeu
R$ 5 ou R$ 500 mil, nós vamos
receber a mesma quantia combi-
nada antes”, esclarece Fábio Bar-
bosa, um dos sócios da empre-
sa, cuja expectativa é conseguir
como clientes 40% do mercado
brasileiro de lojas virtuais até o
fim de 2012.

Para isso, foram criaradas duas
novas plataformas: uma de con-
versão e outra de controle. Ao ad-
quirir a de conversão, chamada
“Rede Neural”, o empresário con-
segue otimizar seu negócio, com
efeitos positivos sobre o fatura-
mento. É que antes, caso ocorres-
se algum erro, a transação era
cancelada e o cliente ficava sem o
produto e o vendedor sem a ven-
da. Com essa tecnologia, a Mundi-
Pagg consegue detectar em ques-
tão de segundos, qual é o proble-
ma que está ocorrendo. “Se a fa-
lha não estiver no saldo bancário
do cliente, em todos os casos a
compra é aprovada”, garante Bar-
bosa. Ou seja, a plataforma enten-
de o comportamento da opera-
ção e realiza uma nova tentativa.
Tudo isso sem o cliente perceber,
já que com a transação aceita, ele
receberá uma mensagem confir-
mando a compra.

Já na plataforma de controle, o
empresário acompanha todas as
compras realizadas, quantas fo-
ram parceladas no cartão e quan-
to ele de fato precisa receber no
fim do mês. Mas isso já não deve-
ria ser feito antes? De acordo com
Barbosa, tudo funcionava na base
da confiança. “Se o dono do car-
tão fazia uma compra e a parcela-
va em duas vezes, a empresa que
vendeu confiava na palavra da
empresa do cartão de que ela iria
lhe repassar os valores da parcela
dentro do prazo”, diz Barbosa.

Outra novidade é o Instant
Buy. Nele, após um primeiro ca-
dastro, todas as informações já
ficam armazenadas na memó-
ria da empresa. Dessa maneira,

uma segunda compra pode ser
realizada com apenas um click.
“O que a MundiPagg faz é arma-
zenar as informações bancárias
do comprador. Não há riscos
para ele”, garante.

Além disso, foi desenvolvida
uma tecnologia na qual a com-
panhia permite a utilização de
vários meios de pagamentos pa-
ra uma única compra. Ou seja,
o consumidor compra um ele-
trodoméstico por R$ 200 e paga
R$ 100 em um cartão e R$ 100
parcelado em três vezes por
meio de boleto bancário. “Deixa-
mos o consumidor feliz e, com
isso, conquistamos a nossa clien-
tela que fica mais feliz ainda”,
afirma Barbosa. ■
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Empresa facilita e
tornamais rápidas
as vendas on-line
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Rompendo com os mecanismos do passado
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Com apenas quatro meses, a
empresa está fechando o primeiro
contrato com um cliente dos EUA

MundiPagg cria quatro plataformas tecnológicas para agilizar
pagamentos de operações realizadas em lojas virtuais no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




