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US$ 158
É o valor médio internacional
do tíquete de compras no
e-commerce. Na Amazon,
esse valor é de US$ 172
Pesquisa feita com o
consumidor brasileiro
mostrou que mais de
25% faz compras em
sites no exterior

José Pelaez/Folhapress

Aumento da base de cartões no país movimenta
cadeia do e-commerce e também a busca por
sistemas que garantam a segurança das transações

BONSNÚMEROS

A chegada da Amazon no
e-commerce brasileiro
promete impulsionar ainda
mais o mercado para
aprimorar a sua prestação
de serviços e acirrar a
concorrência. Segundo
Cris Rother, da e-bit, esse
movimento gerou algumas
mudanças nas empresas
que atuam no país no
que diz respeito a prazos
de entrega e cobrança de
frete. Conhecida pela
segurança na entrega de
seus produtos, a Amazon
tem pontos a seu favor. Além
de se posicionar como uma
das principais players do
comércio eletrônico mundial,
segundo um estudo feito
pela consultoria para
tentar entender como os
e-consumidores encaram
a chegada da gigante no
Brasil, mais de um quarto
dos entrevistados afirmou
ter o costume de comprar
virtualmente fora do país,
sendo que, desse montante,
26% já adquiriram produtos
na Amazon e ouviram falar
que a marca irá desembarcar
no país. Outro aspecto
favorável é seu tíquete
médio significativo e mais
elevado do que a média
internacional — R$ 172 contra
R$ 158. De acordo com a
edição 26 do WebShoppers,
feito pela e-bit, 30% dos
entrevistados alegaram que
fizeram compras na Amazon
pela questão do preço;
outros 23% pela indicação
de amigos; 18% valorizou
a confiança na entrega;
10% pela disponibilidade
de produtos exclusivos; 9%
pelo rastreamento de pedidos
e 9% pela facilidade de
pagamento.

forte expansão da ba-
se cartões — com au-
mento anual da or-
dem de 20% —, asso-

ciada ao maior acesso, familiari-
dade e confiança da população
com a internet, está pavimentan-
do um caminho sólido para o de-
senvolvimento consistente do co-
mércio eletrônico no Brasil. Mais
importante do que isso, no entan-
to, é a convicção de que o poten-
cial para crescer é, sem dúvida, gi-
gantesco. Um bom indicativo des-
sa confiança é o aumento no nú-
mero de empresas que oferecem
plataformas de suporte ao paga-
mento on-line, como a Moip,
Mundipagg e PayPal, entre ou-
tras. Especializadas em “fazer a
ponte” para que quem está inte-
ressado (pode ser tanto uma pes-
soa física quanto um pequeno lo-
jista) em vender um produto pela
internet receba os recursos da
venda com segurança, elas se au-
todenominam “facilitadoras”.
Em linhas gerais, o modelo fun-
ciona da seguinte forma. A pes-
soa física ou lojista interessado
em utilizar o serviço faz seu cadas-
tro em uma “facilitadora”, que já
está autorizada a receber paga-
mentos por meio de diferentes
cartões. Quando o negócio é efeti-
vado, quem recebe o dinheiro é a
“facilitadora”, que depois repas-
sa os recursos para o vendedor,
descontando um percentual ou
um valor(geralmente alguns cen-

tavos) previamente combinado.
A Moip, por exemplo, empresa

de capital brasileiro que começou
a funcionar em 2008 com 10 fun-
cionários e hoje tem 100 profissio-
nais em seu quadro de pessoal,
“todos os meses realiza entre 350
mil e 400 mil transações, e todo
dia atende até 200 novos clien-
tes”, diz Igor Senra, presidente
da companhia. Ele esclarece que,
como um dos sócios da Moip é a
IdeiasNet, companhia de capital
aberto, não é possível fornecer da-
dos relacionados ao faturamento
e expectativa de receita. “Mas es-

tamos satisfeitos com os resulta-
dos.” Senra conta que, de 2009
para 2010 a base de clientes cres-
ceu 41 vezes, no ano passado ela
dobrou de tamanho e, agora em
2012, deverá dobrar novamente.

A Mundipagg, por sua vez, que
também tem a IdeiasNet como
uma de suas acionistas, começou
a operar em janeiro deste ano e,
de acordo com Verena Stukart,
diretora da empresa, ainda no iní-
cio de 2013 deverá equilibrar as re-
ceitas e despesas e apresentar re-
sultados positivos. O quadro de
pessoal, que no início das opera-

ções reunia apenas seis pessoas,
hoje conta com 25 profissionais.
“Até o final de 2013 ele deverá ter
aproximadamente 40 pessoas.”

Na avaliação de Verena, além
de funcionar como um interme-
diário entre os estabelecimentos
e as credenciadoras de cartões, o
papel das “facilitadoras” hoje é,
principalmente, garantir que seus
clientes consigam de fato vender
seus produtos. Para tanto, a Mun-
dipagg conta com algumas ferra-
mentas cujo objetivo é garantir,
com segurança, a maior taxa de
conversão de pedidos. A diretora
da empresa diz que, em muitos ca-
sos, a operadora de cartão recusa
a operação e não informa qual a ra-
zão, mas a insuficiência de crédi-
to é um dos principais motivos.

Para contornar esse obstáculo,
a empresa desenvolveu um siste-
ma batizado de autorização par-
cial. Quando uma operação é re-
cusada pela operadora do cartão,
uma nova solicitação é encami-
nhada, com valor mais baixo. Se
aí a operadora autorizar a transa-
ção, a Mundipagg entra em conta-
to com o comprador e o informa
que a operadora autorizou apenas
uma parte do valor total e ele tem
a opção de complementar a dife-
rença com outro cartão, boleto
ou transferência de recursos. São
feitas no máximo três tentativas.

A PayPal, empresa americana
líder no segmento de pagamen-
to on-line, iniciou suas opera-
ções no Brasil em 2010 e, de
acordo com informações da
companhia, conta hoje com 65
varejistas que utilizam seus ser-
viços. Outra empresa que ingres-
sou nesse mercado há pouco
tempo, mais precisamente no fi-
nal de setembro, é a BCash, bra-
ço do Buscapé Company.
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Senra: todososdias atendemos até200novosclientes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 set. 2012, Suplemento: meios eletrônicos de pagamentos, p. A7.




