
A poupança registrou captação
líquida de R$ 2,32 bilhões no
mês passado, o melhor resulta-
do para fevereiro desde 1995, in-
formou o Banco Central ontem.

O resultado mostrou que a
poupança continua sendo um
investimento importante e atra-
tivo, mesmo com as alterações
no rendimento promovidas pe-
lo governo no ano passado.

Nos primeiros dois meses do
ano, a captação líquida da pou-
pança — depósitos menos reti-
radas — atingiu R$ 4,62 bilhões
e também é recorde de acordo
com a série histórica da autori-
dade monetária iniciada em
1995, superando o melhor resul-
tado anterior atingido em 1997
de R$ 4,25 bilhões.

O rendimento da aplicação
mais tradicional do país está
atrelado à variação da taxa bási-
ca de juros desde maio de 2012.
Quando a Selic é igual ou infe-
rior a 8,50% ao ano, a poupan-
ça oferece remuneração de
70% desse valor mais a Taxa Re-
ferencial (TR). Acima desse pa-
tamar de juros, o rendimento
volta a ser o antigo, de 0,50%
ao mês mais TR.

Quando a mudança foi im-
plantada, havia apreensão de
que o instrumento perdesse a
competitividade frente a ou-
tras aplicações, o que faria os
depósitos minguarem — o que
não ocorreu. ■

A Braspag, empresa de proces-
samento de pagamentos online
comprada pela Cielo em 2011, es-
pera crescer até 46% neste ano
em volume de operações proces-
sadas, que atingiram R$ 14,7 bi-
lhões ao final de 2012. A estraté-
gia para isso será ampliar a car-
teira de produtos oferecida aos
clientes e, entre eles, está uma
ferramenta que permitirá solu-
ção mais simplificada aos es-
treantes do comércio online.

“A ideia é que não seja neces-
sário um grande investimento
em tecnologia do varejista para
fazer o check out (passo a passo
para o pagamento on-line)”,
diz o diretor presidente da com-
panhia, Gastão Mattos, em en-
trevista ao Brasil Econômico. O
produto permitirá a compra por
parte dos consumidores do
e-commerce a partir de um cli-
que e a validação de um sistema
antifraudes. “A precificação se-
rá diferenciada”, pondera.

Outro produto no qual a Bras-
pag está investindo é na plata-
forma multimoedas, que permi-
tirá que um estrangeiro compre
nas lojas on-line brasileiras pa-
gando na sua moeda de origem.
“Se o cliente optar por pagar
em euros, por exemplo, ele pa-
ga o câmbio do dia e se preser-
va da variação da moeda”, ex-
plica o executivo, sobre a práti-
ca que já é difundida nos Esta-
dos Unidos e na Europa e chega
agora ao Brasil.

O mesmo produto também
será oferecido pela Cielo no
varejo físico, o que mostra
que um gateway de pagamen-
to, assim como a Braspag,
atua como um substituto para
as ‘maquininhas’ do comércio
presencial, ao oferecer servi-
ços como liquidações de com-
pras em diversas formas de pa-
gamento e outros serviços.
Em 2012, a Cielo transacionou
R$ R$ 379,9 bilhões de seus
clientes — o que significa que
o volume capturado pela Bras-
pag representou 3,8% do volu-
me da controladora.

No ano passado, a Braspag já
havia ampliado seu portfólio
de produtos a partir do lança-
mento da conciliação das tran-
sações e de um sistema anti-
fraudes em parceria com a Cy-
berSource. “Nascemos como
um gateway de pagamentos,

mas desde o inicio de ano pas-
sado temos feito esforços para
diversificar e ter outras plata-
formas”, destaca Mattos.

A empresa investe em um no-
vo posicionamento enquanto as-
siste à entrada de novos compe-
tidores no mercado, velhos co-
nhecidos da companhia que es-
tá agora sobre o controle da Cie-
lo. Fabio Barbosa e Verena Stu-
ckart, que participa-
ram da criação e de-
senvolvimento da
Braspag de 2005 a
2011, voltaram à ati-
vidade em janeiro
de 2012 com a Mun-
diPagg. As empre-
sas estão enfrentan-
do no mercado Da-
niel Bento e Svante Westerber.
O primeiro foi diretor-executi-
vo da Braspag, enquanto o se-
gundo era sócio da companhia.

“Não houve algo sistemático
de guerra de preços neste ano,
mas claro que pontualmente dis-
putamos algumas concorrên-
cias e situações que nos obriga-
ram a rever preços”, diz Mat-

tos. Em 2012, o volume financei-
ro transacionado pelos clientes
da Braspag cresceu 46% frente
ao ano anterior, quando adqui-
riu contas como Amil e Hotel
Urbano. O número de clientes
cresceu 30,6% frente a 2011.

No começo do mês passado, a
Braspag divulgou pesquisa mos-
trando que o volume de transa-
ções no varejo online brasileiro

cresceu 46% em re-
lação ao ano ante-
rior, superando por
uma ampla margem
a expectativa previs-
ta (25%). Os dados
se referem ao seg-
mento de varejo on-
line, ou seja, venda
de bens de consu-

mo pela internet, não incluindo
turismo (passagens aéreas). “Pe-
lo fato de a Braspag cocentrar a
maior parte das transações onli-
ne no país, temos condição de
consolidar métricas importan-
tes de performance do e-com-
merce brasileiro, muitas vezes
com acuracidade superior a mui-
tas estimativas”. ■

COMMODITIES

Índice registra queda de 2,97% em fevereiro

O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), calculado pelo Banco Central

(BC), registrou queda de 2,97% em fevereiro comparado com

o resultado de janeiro. Em 12 meses encerrados em fevereiro,

houve alta de 8,31%. O IC-Br é calculado com base na variação

em reais dos preços de produtos primários (commodities)

brasileiros negociados no exterior. O BC observa os produtos que

são relevantes para a dinâmica dos preços ao consumidor no Brasil.
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Braspag quer conquistar os
“novatos” do varejo on-line

Divulgação

Foram R$ 2,32 bilhões no mês
passado, o melhor resultado
para fevereiro desde 1995

Rodrigo Capote

Empresa de pagamentos da Cielo amplia portfólio e espera crescer até 46% neste ano

Plataforma
multimoedas
permitirá que
estrangeiros
compre nas

lojas do país
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PERFIL

Saiba mais sobre a Braspag 

R$ 14,7 bilhões 
RESULTADO EM 2012

em operações de e-commerce 

ATIVIDADE Processamento de 
pagamentos para 
e-commerce e call center 
na América Latina

PAÍSES
DE ATUAÇÃO

Brasil, México, Colômbia, 
Argentina e Chile

ANO DE CRIAÇÃO 2005

OPERAÇÃO Atingiu ponto
de equilíbrio, 
compensando
o investimento,
em sete meses e, em 
quatro anos, retornou 
mais de 3.000% aos 
acionistas

VENDA Em 2011 foi adquirida 
pela Cielo 
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COFRE CHEIO

Entrada líquida de recursos
na poupança, em R$ milhões
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Mattos,presidente:“Nascemoscomoum gatewaydepagamentos,mas queremos diversificar”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Finanças,  p. 32.




