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PayPal lança
pagamento via
boleto digital
I n t e r n et
Cibelle Bouças
De São Paulo

O Pa y Pa l , companhia de paga-
mento on-line da gigante de co-
mércio eletrônico e B a y, lançou on-
tem no Brasil o boleto digital, siste-
ma de pagamento eletrônico que
permitirá a realização de compras
com débito direto em conta cor-
rente. Por enquanto, o serviço está
disponível para clientes dos ban-
cos Itaú, Citibank, HSBC e Santan -
d e r. Com o novo serviço, a compa-
nhia amplia os meios de pagamen-
to, até então concentrados no uso
de cartões de crédito.

No país, existe uma concorrên-
cia entre empresas que oferecem
meios para pagamentos de com-
pras eletrônicas, como Mercado
Pa g o (do Mercado Livre), M o I P,
Pagamento Digital e Pa g S e g u r o
(do UOL)

Para ter acesso ao novo serviço
do PayPal, o correntista do banco
faz seu cadastro e adiciona os da-
dos de sua conta bancária. Depois
disso, faz uma autenticação dos
dados da conta, que varia confor-
me a instituição financeira. No ca-
so do Itaú, o cliente faz a autentica-
ção em um dos canais do banco,
como site, caixa eletrônico ou tele-
fone. Para clientes do HSBC, Citi-
bank e Santander, o PayPal realiza
dois depósitos de valores aleató-
rios na conta corrente. O usuário,
após checar seu extrato bancário,
confirma os depósitos no site do
PayPal para ter seus dados aprova-

dos. Depois, os valores são estorna-
dos da conta.

Nas compras seguintes realiza-
das na internet, o usuário poderá
escolher o boleto digital como
uma das opções de pagamento. De
acordo com dados do Comitê Ges-
tor da Internet no Brasil (CGI), 20%
das compras on-line são pagas
com boleto que o internauta im-
prime e paga no banco. Em média,
o consumidor espera de 24 a 72
horas para ter sua compra aprova-
da. O boleto digital do PayPal per-
mite a aprovação imediata da
compra. Um estudo qualitativo
realizado pelo PayPal em parceria
com o Instituto Data Popular tam-
bém indica que 40% dos boletos
emitidos por sites de comércio ele-
trônico não chegam a ser pagos
devido à desistência da compra.

Com o novo sistema, a expec-
tativa é permitir às empresas de
comércio eletrônico aumentar a
concretização de vendas.

A companhia informou que
planeja atrair mais internautas
com o sistema. O PayPal iniciou
operação no Brasil em 2011. No
ano passado, aumentou em 100%
o número de usuários, para 5 mi-
lhões. A meta para este ano é cres-
cer entre 60% e 70% em número de
internautas cadastrados com a in-
trodução de novos serviços. Para
2013, a companhia prevê trazer ao
país o serviço de pagamento por
celular, lançado nos Estados Uni-
dos em 2012 e que respondeu por
US$ 10 bilhões dos US$ 14 bilhões
de faturamento global da compa-
nhia no ano passado.

No Brasil, Dell busca ampliar presença
em residências e pequenos negócios

SILVIA COSTANTI/VALOR

Raymundo Peixoto, da Dell: país está entre os dez maiores mercados globais

Cenário
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Em meio a um processo de fe-
chamento de seu capital, a Dell
tem planos para aumentar sua
participação nos mercados de pe-
quenas e médias empresas (PMEs)
e consumidores residenciais no
Brasil. Na área empresarial, o foco
são as companhias com cem a mil
funcionários. “As pequenas em-
presas ainda têm uma carência de
ofertas”, disse Raymundo Peixoto,
presidente de companhia no país,
ao Valor PRO, serviço de informa-
ção em tempo real do Va l o r .

Para o executivo, os dois seg-
mentos têm perspectivas de cresci-
mento que não estão tão atreladas
à expansão do produto interno
bruto (PIB) — que em 2012 cresceu
abaixo das estimativas iniciais —
como os clientes de grande porte.
Por isso, a Dell quer reforçar sua
atuação junto a esses alvos. “Em
momentos em que tudo vai bem,
qualquer aposta que se faz dá cer-
to. Quando o cenário muda tem
que se escolher as batalhas certas
para lutar”, disse Peixoto.

Segundo o executivo, a expan-
são se dará, principalmente, com
uma maior cobertura geográfica.
Para atender as PMEs, a Dell divi-
diu o país em cinco regiões: Sul,
São Paulo Capital, Interior de São
Paulo, Sudeste (menos São Paulo) e
Nordeste/Centro-Oeste. No caso
do mercado de consumidores resi-
denciais, a meta é ampliar a rede
de mil varejistas que vendem equi-
pamentos da marca, além do nú-
mero de produtos disponíveis. Ho-
je, são 12 modelos à venda.

A Dell não informa sua receita
por segmento, nem os patamares
que pretende atingir. Segundo Pei-
xoto, a participação dos consumi-
dores residenciais é pequena. Em
termos globais, as vendas para em-
presas representam mais de 80%
da receita da companhia.

O Brasil, segundo Peixoto, está
entre os dez maiores mercados pa-
ra a Dell no mundo. A companhia
tem 4 mil funcionários no país. O
bloco formado pelo Brasil, pela
Rússia, Índia e China é um dos
principais focos de crescimento da
Dell. No ano fiscal de 2012, o bloco
teve um aumento de receita de 15%
e passou a responder por 14,2% das
vendas globais da companhia, de

US$ 62 bilhões. Em 2011, a propor-
ção foi de 12,3% do resultado.

Outra justificativa da empresa
para a aposta nos segmentos de
PMEs e consumidores residen-
ciais é o hábito que as pessoas ad-
quiriram de usar tanto no traba-
lho quanto na vida pessoal equi-
pamentos como celulares e PCs.

Segundo uma pesquisa da
Dell e da Intel, 74% dos profissio-
nais de tecnologia no Brasil
usam equipamentos do traba-
lho para uso pessoal. O número
é ainda maior nas pequenas e
médias empresas, 79%. Os per-
centuais são superiores à média
registrada nos Estados Unidos,
de 50%. Para atender a esse cená-

rio, Peixoto disse que é preciso
desenvolver produtos novos. Por
isso, a companhia tem apostado
em tablets e PCs com recursos de
tela sensível ao toque, ou que
possam ser usados como tablet
(os conversíveis).

Nos últimos quatro anos, a
Dell tem investido para se tornar
uma companhia com ofertas nas
áreas de software, equipamentos
e serviços. O processo é parecido
com o que foi feito pela IBM e H P,
e tem como objetivo vender pro-
dutos de forma conjunta para
aumentar a margem de lucro e
ter contratos de mais longo pra-
zo com os clientes. No período, a
Dell comprou 21 empresas para
completar seu portfólio.

O redirecionamento dos negó-
cios deixou analistas e investido-
res confusos sobre o futuro da
Dell e resultou no processo de fe-
chamento de capital da compa-
nhia, anunciado no início de fe-
vereiro. Pela proposta, avaliada
em US$ 24,4 bilhões, o presiden-
te e fundador da Dell, Michael
Dell, vai comprar as ações da
companhia com apoio de fundos
de investimento e até da Micro -
soft. A justificativa é ter mais li-
berdade para tomar as medidas
consideradas necessárias para a
concretização do processo, sem
ter de prestar contas ao mercado
a cada trimestre.

Segundo Peixoto, a estratégia
da companhia não muda com a
proposta de fechamento de capi-
tal. Ao contrário, o executivo afir-
mou que se trata de um passo im-
portante para a companhia. “Va -
mos continuar com o foco na
oferta de infraestrutura moder-
na e segura”, disse.

Estratégia Especialização em quatro segmentos trouxe
resultados melhores, segundo avaliação interna

Na contramão do
mercado, Unisys
concentra atuação

SILVIA COSTANTI/VALOR

Agostinho Rocha (à esquerda) e Helcio Beninatto, da Unisys: oportunidades de investimento em infraestrutura

Moacir Drska
De São Paulo

Entre as grandes empresas de
tecnologia, um movimento tem se
fortalecido nos últimos anos: o in-
vestimento em um portfólio am-
plo de equipamentos, software e
serviços, capaz de atender a gran-
de parte das necessidades dos
clientes. Hewlett-Packard (HP),
IBM e Dell são alguns dos nomes
que têm apostado nessa direção.
Outras companhias do setor, no
entanto, escolheram andar na con-
tramão dessa corrente. De uma
oferta antes abrangente, essas em-
presas passaram a concentrar seus
negócios em poucos segmentos,
sob a ótica de ganhar mercado a
partir da especialização, como é o
caso da americana Unisys.

Em 2008, depois de atingir o
ápice de um período de turbu-
lências financeiras, a Unisys ini-
ciou um processo de reestrutu-
ração que envolveu cortes de
funcionários e venda de divisões
de negócios, entre outras medi-
das. Cinco anos depois, a empre-
sa entendeu que o cenário já é
propício para colher resultados
mais efetivos dessa mudança de
rota, inclusive na operação bra-
sileira da companhia.

“A casa está arrumada e o ob-
jetivo agora é crescer nas quatro
áreas que definimos como nos-
sas frentes de atuação”, disse
Agostinho Rocha, vice-presiden-
te de tecnologia, consultoria e
integração de soluções da Uni-
sys para a América Latina. “An -
tes, a Unisys possuía muitas
ofertas, mas havia menos foco e
o r i e n t a ç ã o.” Desde julho, o exe-
cutivo acumula o cargo de dire-
tor-presidente da empresa no
Brasil, em substituição a Paulo

Bonucci, que deixou a empresa
para comandar a operação local
da Red Hat.

A área de atuação da Unisys en-
volve ofertas para ambientes de
missão crítica, como são conheci-
dos as estruturas de sistemas e
equipamentos que permitem o
funcionamento ininterrupto das
operações das empresas. Nessa
abordagem, a companhia dividiu
seu portfólio em quatro áreas:

centros de dados, terceirização e
modernização de aplicações, ser-
viços de suporte e segurança. Essa
última vertente inclui desde siste-
mas de biometria até equipa-
mentos, softwares e serviços de
vigilância perimetral, usados em
grandes eventos e instalações.

Além dos eventos esportivos
no calendário brasileiro dos
próximos anos, Rocha disse que
existem boas oportunidades nos

no de aumentar em 15% o número
de funcionários no país em 2013,
especialmente na área comercial e
de portfólio”, afirmou Rocha.
Atualmente, a Unisys conta com 2
mil profissionais no Brasil.

A criação de um centro local de
desenvolvimento de sistemas é ou-
tra iniciativa concreta da compa-
nhia para 2013. O projeto está em
fase inicial de prospecção. O inte-
rior de São Paulo e o Estado do Es-
pírito Santo são alguns dos locais
que estão em avaliação para abri-
gar a unidade. “Hoje, cerca de 25%
do time global de desenvolvimen-
to da Unisys está no Brasil. Criamos
uma massa crítica no país, inclusi-
ve para exportar conhecimento
para outras operações”, afirmou
Helcio Beninatto, vice-presidente
de serviços gerenciados globais da
Unisys para a América Latina.

A empresa tem dois centros de
serviços de suporte no país, insta-
lados em São Paulo e Campo
Grande (MS). Essa última estru-
tura foi inaugurada em 2012,
com um aporte de R$ 4 milhões.

Os executivos não revelaram a
expectativa de crescimento para a
operação local em 2013. No ano
passado, a Unisys reportou uma
receita global de US$ 3,71 bilhões,
queda de 4% ante 2011. O lucro lí-
quido, no entanto, cresceu 7% no
período, para US$ 129,4 milhões.
O Brasil acompanhou essa tendên-
cia. Enquanto a receita no país teve
uma queda de 6%, para R$ 504,6
milhões, o lucro líquido cresceu
20%, para R$ 66,6 milhões.

investimentos previstos em in-
fraestrutura, especialmente nos
projetos relacionadas à moder-
nização da estrutura aeropor-
tuária brasileira.

Para atender a essas expectati-
vas de negócios e consolidar o no-
vo posicionamento no Brasil, a
Unisys prevê ampliar sua estrutura
na operação local. “Temos um pla-
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2013, Empresas, p. B2.




