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M
uita gente ainda tem
medo de fazer com-
pras pela internet,
mas esse número fi-

ca menor a cada dia. Embora o
setor esteja se esforçando, in-
vestindo em logística e segu-
rança, ainda é praticamente
impossível evitar problemas, o
que alimenta dúvidas na cabe-
ça dos consumidores. O que
fazer quando produto não for
entregue? Como evitar frau-
des? De acordo com consulto-
res, para se proteger, é impor-
tante buscar informações so-
bre o lojista, saber se os canais
de comunicação com a em-
presa são de fácil acesso para
esclarecimento de dúvidas e,
principalmente, manter regis-
tro de tudo, como número do
pedido e e-mails de confirma-
ção, até o final da transação.

De acordo com estudo rea-
lizado pela consultoria Forres-
ter, o Brasil é o mercado de co-
mércio eletrônico mais avan-
çado e atrativo da América La-
tina, superando países como a
Argentina e o México. O mes-
mo levantamento aponta que,
até 2017, o setor movimentará
US$ 25 bilhões, ou cerca de R$
49 bilhões, segundo o fecha-
mento de ontem do dólar co-
mercial. Em 2012, números da
Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm)
mostram que o segmento fa-
turou praticamente a metade
disso, ou R$ 24,12 bilhões, alta
de 29% frente a 2011. Paralela-
mente à previsão otimista do
mercado, no entanto, a ascen-
são do e-commerce brasileiro
exige mais recursos anti-frau-
de e atenção com a entrega de
produtos, que emperram o
avanço ainda maior do setor.

Consultor e sócio da Boo
Studio, agência de design, Bru-
no Maia destaca que é cada
vez maior o número de micro
e pequenas empresas que cri-
am lojas virtuais, o que eleva a
competição no mercado. “Ho-
je em dia, é muito mais fácil

criar sua própria loja virtual.
Esse movimento é bom para o
consumidor, mas pode trazer
também malefícios, como lo-
jas que não entregam o que
prometem”, observa.

O site comparador de preços
Shopbot tenta contornar esses
possíveis problemas com uma
severa política interna para as
lojas interessadas em se cadas-
trar. De acordo com o presi-
dente da Shopbot, Ricardo Bo-
ve, só são aceitas marcas devi-
damente constituídas, inclusi-
ve com análise prévia de crédi-
to. “Caso a loja não apresente
uma explicação plausível ou
resolução para problemas com
os consumidores em curto pra-
zo, ela acaba descredenciada”,
informa Bove, acrescentando
que sempre tenta fazer um tra-
balho de intermediação espon-
tânea entre o consumidor e o
lojista, quando este se sente de
alguma forma lesado.

Segundo Bove, as políticas
de troca se aplicam tanto às
compras online, quanto em
lojas físicas, sempre com o ob-
jetivo de proteger o consumi-
dor. Com o objetivo de fideli-
zar um número maior de clien-

tes, muitas marcas oferecem
vantagens diferenciadas nas
vendas pela internet, como
prazos de devolução e troca
ainda mais longos. “Recomen-
da-se, no momento da pesqui-
sa ou compra, que o consumi-
dor fique atento à política de
cada loja”, alerta.

Dicas de compra

Maia reconhece, no entan-
to, que essas ações não conse-
guem reduzir o número de
fraudes online. Para ele, a lo-
gística de venda tem que ser
muito bem estruturada para
que o lojista não tenha prejuí-
zo ou venha a ter seu creden-
ciamento com operadores de
cartão de crédito cancelado
por conta de problemas. “É
crescente o uso de ferramentas
eletrônicas de pagamento, co-
mo Pagseguro, Paypal e Merca-
do Pago, no mercado. É uma
forma de dar mais segurança a
clientela”, explica o executivo,
acrescentando que essas ferra-
mentas, chamadas gateways,
permite que o consumidor
consiga “segurar” o pagamen-
to até que a loja envie o produ-

Fraudes acompanham 
expansão do setor
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JEFF BENJAMIN ASSUME ÁREA NA ROLLS-ROYCE 

A Rolls-Royce anunciou a nomeação de Jeff Benjamin para liderar a
área de Serviços Nucleares. Benjamin assumirá a presidência do
departamente com o desafio de impulsionar as atividades neste
mercado, atualmente concentrado na Europa e nos Estados Unidos,
buscando novas e potenciais regiões de crescimento. Com vasta
experiência nesta indústria, além de consistente atuação no
desenvolvimento de programas nucleares de países europeus e do
Oriente Médio, Benjamin também já atuou em importantes
concessionárias americanas de serviço público, como a Public Service
Electric and Gas e Exelon. Nosso objetivo é fornecer um abrangente
conjunto de serviços nucleares para apoiar de forma sempre segura as
operações de nossos clientes”, afirmou o executivo.

Felipe Aragão é o
novo diretor da área
de Riscos Aeronáuti-
cos e Marine da JLT Re,
empresa do grupo Jar-
dine Lloyd Thompson
( JLT), do ramo de se-
guros. O executivo,
que trabalha há mais
de seis anos com res-
seguros aeronáuticos,
é formado pela Capi-
lano University, de
Vancouver, no Cana-
dá, e possui ainda
MBA em Seguros e Resseguros da Escola Nacional de
Seguros (Funenseg). Além de Aragão, a JLT Re também
receberá o reforço de Aline Nunes, que passa a assumir
a coordenação de Riscos Aeronáuticos.

VEEDER-ROOT TEM NOVO SUPERVISOR DE QUALIDADE

Fernando Tadeu foi contratado como supervisor de qualidade das
unidades brasileiras da fabricante de bombas de combustíveis
Gilbarco Veeder-Root. O executivo possui vasta experiência na área,
tendo sido responsável pela instalação desse departamento nas
unidades da Vallourec do Brasil e Keiper do Brasil. Tadeu tem ainda
experiência como auditor líder, ambiental e de processos, bem como
na adoção e recertificação de normas International Organization for
Standardization (ISO). Ele é graduado em administração, com
habilitação em gestão da qualidade, tem ainda cursos técnicos em
mecânica de precisão, além de MBA em administração industrial.

ALERE NOMEIA PRESIDENTE PARA O BRASIL 

A Alere, fornecedora de serviços de diagnósticos rápidos e in vitro,
nomeou Sérgio Oliveira como novo presidente para o Brasil. Com 25
anos carreira, em que acumula passagens por multinacionais, o
executivo passou 20 anos na Bayer HealthCare, onde ocupou vários
cargos de liderança nas áreas de marketing, vendas e gestão geral no
Brasil e em outros países da América Latina. Em seu último cargo,
como presidente da Bayer HealthCare no Brasil, foi responsável pelas
divisões de Consumer Care Farmacêutico, Diagnóstico e Saúde Animal,
três unidades de produção e cerca de 1 mil colaboradores. Além disso,
Oliveira também passou pela Merck.

SKANSKA TEM NOVO PRESIDENTE PARA AL 

A Skanska, grupo de construção e desenvolvimento de projetos,
anunciou a nomeação de Alfredo Collado como novo presidente da
Unidade de Negócios na América Latina. Nascido na Argentina,
Collado, que substitui Hernán Morano, chegou à empresa em 2001
como gerente geral de negócios no País. Recentemente, atuou
como executivo sênior, vice-presidente e chief business officer para
a região. Formado em engenharia civil pela Universidad Nacional
de Cuyo, na Argentina, o executivo tem mais de 30 anos de
experiência na indústria de construção.

RUY MELLO É CONTRATADO PELA BRQ 

A BRQ IT Services, empresa de serviços de Tecnologia da Informação
(TI), anunciou Ruy Armando de Almeida Mello Jr. como diretor
jurídico. Com mais de 30 anos de experiência, o advogado assume o
departamento e passa a atender a todas as áreas da companhia.
Mello Jr. é bacharel em direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP) e prestava consultoria jurídica para
a BRQ desde 2000, nas áreas cível e trabalhista (consultiva e
contenciosa). “Nosso maior desafio será prover, cada vez mais,
suporte técnico para que a empresa possa crescer e realizar seus
negócios com total segurança”, diz o executivo.

ALIANSCE FAZ MUDANÇAS NO QUADRO FUNCIONAL

O grupo Aliansce está promovendo mudanças em seu quadro de
funcionários. No Shopping Grande Rio, em Duque de Caxias, a carioca
Vanessa Mourão acaba de ser nomeada gerente de marketing. A
executiva, que há sete anos atua no setor de shopping centers, é
graduada em propaganda e marketing. No Passeio Shopping, o então
coordenador de marketing do Santa Cruz Shopping, Aldo Oliveira, vai
ocupar o cargo de gerente da mesma área no centro comercial
administrado pela Aliansce em Campo Grande. Oliveira é bancharel em
marketing e também possui pós-graduação pela Cândido Mendes, além
de MBA em gestão empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
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to correto e no prazo. “Hoje,
grandes varejistas têm depar-
tamentos específicos para des-
cobrir fraudes”, completa.

Com a expansão do setor,
aumentaram também as op-
ções de canais de pesquisa e de
reclamação disponíveis para o
consumidor. De acordo com
Maia, existem ferramentas
úteis, como o site e-bit, que
avalia a satisfação de consumi-
dores em suas compras em vá-
rios itens, como facilidade de
navegação, prazo de entrega,
preço. “Há ainda o ReclameA-
qui, onde os usuários podem
relatar problemas”, destaca.

Sócio da BTG Agência, que
acabou de comprar a loja vir-
tual de acessórios femininos
Lovely21, Pedro Petti também
aponta as redes sociais como
fonte útil de pesquisa sobre
marcas. “Se alguma empresa
vem causando problemas pa-
ra os consumidores, dificil-
mente isso passará desperce-
bido nas redes sociais”, avalia.

Fraudes

De acordo com a Fcontrol,
consultoria de soluções em
gerenciamento de risco de
pagamentos, o Rio de Janeiro
ocupa a nona posição no
ranking de fraudes em com-
pras na internet. Hoje, 2,3%
do total das transações no co-
mércio eletrônico efetuadas
são indicadas como fraudes
ou tentativas de fraudes.

Segundo o diretor de produ-
tos e marketing da divisão de
pagamentos e soluções anti-
fraude do Buscapé, Marcelo
Theodoro, é crescente o núme-
ro de lojistas virtuais brasileiros,
principalmente os micro e pe-
quenos, que estão percebendo
que não conseguirão crescer de
forma sustentável sem a adoção
de medidas de segurança. 

Segundo Theodoro, as frau-
des com cartão de crédito nas
compras online muitas vezes
estão ligadas ao chamado
chargeback, que ocorre quan-
do há um cancelamento de
uma venda feita com cartão de
débito ou crédito com a entre-
ga do produto já feita – o valor
não é creditado porque a ope-
ração é considerada inválida.
Com isso, lançamentos futu-
ros são cancelados, deixando
os lojistas desguarnecidos
frente a um descasamento de
caixa, além de levar a sérios
prejuízos financeiros. “É no
momento da escolha dos
meios de pagamento e ferra-
mentas de proteção contra
fraude que o lojista se protege
deste potencial problema”,
afirma o diretor. 

O executivo também reco-
menda o uso de soluções faci-
litadoras de pagamentos, co-
mo, por exemplo, o Bcash
(www.bcash.com.br). “Com
equipamentos desse tipo, o lo-
jista aumenta sua segurança,
bem como do cliente, já que
ele só envia o produto após a
conclusão da transação. Além
disso, caso o consumidor soli-
cite o cancelamento, o Bcash
garante ao lojista a venda caso
ele siga as orientações contra-
tuais”, afirmou.

Outra dica para quem bus-
ca mais segurança para efeti-
var vendas na internet é tirar o
selo PCI DSS 2.0, emitido pela
PCI Security Standard Coun-
cil, maior referência para prá-
ticas de segurança de dados na
internet. “A norma garante que
as melhores práticas interna-
cionais de segurança estão
sendo devidamente seguidas,
após a implementação de rígi-
dos processos na estrutura es-
tratégica, organizacional e tec-
nológica deste prestador de
serviços”, finaliza.

DIVULGAÇÃO

Theodoro: facilitadoras de pagamentos são cada vez mais usadas

Ferramentas disseminadas no mercado permitem que consumidores e 
lojistas consigam ter mais segurança durante as transações feitas na internet DIVULGAÇÃO

Felipe Aragão assume
nova função na JLT Re 
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