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Pagamentos móveis Recursos serão aplicados na
expansão da companhia e implantação de sistemas

Rocket Internet faz
aporte na Payleven
de R$ 35 milhões

SILVIA COSTANTI/VALOR

Adriana Barbosa, executiva-chefe da Payleven: é viável a meta de chegar a 1,8 milhão de clientes em quatro anos

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Pa y l e v e n , empresa de paga-
mentos móveis com operação em
sete países, recebeu um investi-
mento de R$ 35 milhões do grupo
alemão Rocket Internet. É o tercei-
ro aporte feito pelo grupo à com-
panhia. Os recursos serão usados
na expansão da Payleven no Brasil
e na implantação do sistema de
pagamento com débito em conta
corrente usando cartões de banco
com chip, disse Adriana Barbosa,
executiva-chefe da Payleven.

“Na Europa, o sistema ‘chip and
pin’ foi lançado em fevereiro. A ex-
pectativa é oferecer a tecnologia
no Brasil a partir de agosto”, afir-
mou Adriana. De acordo com a
executiva, a Payleven desenvolveu
um software que faz a leitura dos
chips (e não apenas de tarjas mag-
néticas) e permite realizar transa-
ções com cartão de crédito e débi-
to. No Brasil, a Pa g c o m , a Iugu e o
Pa y Pa l desenvolveram tecnologias
para a realização de compras com
cartão de débito.

O aplicativo funciona com um
leitor de chip e senha conectado a
um smartphone ou tablet com o
sistema operacional Android, do

Google, ou iOS, da Apple. O leitor
de cartão funciona com as bandei-
ras American Express, Diners Club,
Elo, Visa e MasterCard.

A Payleven começou a operar
em maio do ano passado, com in-
vestimento inicial de R$ 25 mi-
lhões e atuação na Alemanha, Ho-
landa, Polônia, Itália, Espanha, no
Reino Unido e Brasil. Atualmente,
possui 10 mil clientes cadastrados,
entre microempresas, cooperati-
vas de táxi e profissionais liberais.
Adriana disse que a meta da Payle-
ven é alcançar 1,8 milhão de clien-
tes até 2017, número que seria
equivalente a 8% da base de profis-
sionais liberais existentes no país.
Segundo a executiva, nos Estados
Unidos a Square, que possui um
serviço semelhante, conseguiu
atingir 8% da base de profissionais
liberais em três anos. “Para o Brasil,
a meta é alcançar o mesmo pata-
mar em quatro anos. É viável, se
houver uma boa proposta de valor
para os diferentes segmentos de
profissionais liberais”, disse.

A Payleven cobra R$ 99,90 de ta-
xa de credenciamento e o equiva-
lente a 4,99% do valor das transa-
ções efetuadas. Competidores co-
bram um percentual por transa-
ção que varia de 3% a 5% e o preço

dos leitores varia de R$ 99 a R$ 120.
Alguns também cobram uma
mensalidade para a manutenção
do serviço.

Como parte do processo de ex-
pansão, a companhia também vai
investir uma parcela dos recursos
no desenvolvimento de um serviço
de carteira digital, previsto para
ser lançado no próximo mês. No
modelo de carteira digital, consu-
midores inscrevem seus cartões de
crédito em uma conta da Payleven
e definem uma senha para usar o
serviço. Em cada transação realiza-
da na internet, o usuário pode con-
firmar a compra com a digitação
da senha da carteira digital, sem a
necessidade de cadastrar seu car-
tão de crédito em diferentes sites.
O serviço é similar ao já oferecido
por competidores como PayPal e
Pagamento Digital (do BuscaPé).

Outro serviço em desenvolvi-
mento é um software que permite
a profissionais liberais fazer a ges-
tão do seu fluxo de caixa e estoque
por meio de um aplicativo para ta-
blets e smartphones.

A Payleven mantém escritório
em São Paulo com 40 profissio-
nais. A companhia estima ampliar
a sua equipe para 54 pessoas no
prazo de três anos.

IBM avança além
das áreas de TI no
setor empresarial
Est rat é g i a
Richard Waters
Financial Times, de San Francisco

Depois de décadas gastas no
aperfeiçoamento da arte de ven-
der a compradores especializa-
dos em tecnologia da informa-
ção das esferas corporativa e go-
vernamental, a IBM resolveu ex-
perimentar algo novo.

Destacam-se nos cartões de vi-
sita da empresa atualmente os
executivos de marketing, de ven-
das e de suporte ao cliente, que
vieram a controlar uma parcela
significativa dos gastos com tec-
nologia. E isso, por sua vez,
ameaça provocar novas e até
agora inimagináveis competi-
ções entre empresas.

“Normalmente, as subsidiá-
rias da IBM do mundo inteiro se
engalfinham com empresas co-
mo a HP ”, disse Gard Little, ana-
lista da empresa de pesquisa em
tecnologia IDC. Ao se aprofundar
nos campos do marketing e de
outros ligados ao consumidor,
acrescentou ele, “elas vão coope-
rar cada vez mais entre si e com-
petir com empresas como W P P,
Omnicom e Publicis. A IBM preci-
sa de crescimento, e essa é uma
área em que se pode obtê-lo”.

A investida rumo a novos
campos ocorre em um momen-
to em que a IBM enfrenta difi-
culdades com o pouco cresci-
mento de seu principais merca-
do, de tecnologia da informa-
ção. O segmento se tornou um
dos primeiros gritos de guerra
de Ginni Rometty, que assumiu
como principal executiva da em-
presa 18 meses atrás.

Em vez de se restringir à reta-
guarda de apoio da automação e
do processamento de transa-
ções, Ginni quer que a IBM se
aprofunde na “linha de frente”
das operações das empresas: o
lugar em que os diretores de
marketing, de vendas e de aten-
dimento ao cliente se empe-
nham em identificar, conquistar
e manter clientes.

O mercado pode se revelar
maior do que a onda dos sistemas
de planejamento de recursos em-
presariais que transformou as re-
taguardas empresariais de apoio
administrativo na década de 90,
disse ela no mais recente dia do in-
vestidor, promovido pela IBM.

Além de expor a necessidade
da IBM de revitalizar seu cresci-
mento, a investida também refle-
te uma mudança radical das
compras empresariais, em um
momento em que a tecnologia
digital passa a afetar uma faixa
mais ampla de operações nas
empresas. Novas plataformas co-
mo a computação em nuvem,
além disso, estão facilitando para
os gerentes das empresas a tarefa
de encontrar e de comprar servi-
ços de tecnologia da informação,
o que desloca a prerrogativa de
comprar dentro das empresas,
disse Chris Andrew, analista da
empresa de pesquisa em tecnolo-
gia Fo r r e s t e r. A computação em
nuvem refere-se ao conceito de o
usuário executar tarefas remota-
mente, pela internet, sem a ne-
cessidade de ter os sistemas ins-
talados em seu computador.

Diretores de marketing “estão
ficando muito mais técnicos e ana-
líticos”, puxando a demanda por
mais tecnologia para a coleta e a
análise de dados sobre os clientes,
disse Adam Klaber, sócio-executi-
vo de novos mercados da IBM.

Algumas das maiores tendên-
cias em tecnologia se associaram
para transformar as operações
empresariais que fazem a inter-
face com o cliente em perspecti-
vas maduras para as equipes de
vendas de tecnologia da infor-
mação. A massa de dados que es-
tá sendo coletada sobre pessoas
físicas, juntamente com a disse-
minação da mídia social, trans-
formou as técnicas de identifica-
ção e de desenvolvimento das re-
lações com o cliente.

A ascensão dos smartphones e
tablets criou um novo canal para
atingir clientes que, para muitas
empresas, já rivaliza com a inter-
net baseada em PCs.

ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Ginni Rometty, chefe da IBM, expôs a necessidade do grupo de revitalizar o crescimento e fazer uma mudança radical no modelo de compras empresariais

Mas, nos próximos cinco anos,
acrescentou ele, uma proporção
semelhante do orçamento será
voltada para áreas de maior conta-
to com o cliente, como a capacita-
ção em comércio digital ou a
aprendizagem de como lidar com
clientes de maneira mais eficiente
pelos múltiplos canais digitais e fí-
sicos que estarão disponíveis.

“Uma das questões decisivas se-

rá determinar qual é sua marca
distintiva digital”, disse Prestedge.

A coleta e a análise da massa de
dados do cliente atualmente dis-
ponível também jogou a tecnolo-
gia nas mãos dos gerentes das em-
presas. Outro cliente da IBM, o
banco mexicano Banorte, preten-
de elevar em 1,5 a 2 pontos percen-
tuais seu retorno sobre o patrimô-
nio nos próximos 12 a 18 meses, a
partir dos projetos em curso volta-
dos para aumentar o grau de efi-
ciência no trato com seus clientes,
disse o executivo-chefe do banco,
Alejandro Valenzuela.

“Seria possível argumentar
que todas as instituições finan-
ceiras têm tentado agressiva-
mente vender produtos, em vez
de serem centradas no cliente”,
disse ele. O novo nível de dados
disponível, segundo Valenzuela,
possibilitou ir além das antigas
técnicas de segmentação de
clientes para vender diretamente
para os indivíduos.

Para a IBM, entretanto, alcan-
çar diretamente os gerentes das
empresas envolveu alguns desa-
fios. “Não sabíamos como falar
com os diretores de marketing”,
disse Craig Heyman, gerente de
soluções industriais da empresa.

A IBM também teve de enfren-
tar a divisão cultural entre seus
clientes, que levou, muitas vezes,
a uma cooperação frágil entre
executivos encarregados de tec-
nologia da informação e de mar-
keting, embora Ginni, cuja expe-
riência anterior era em suporte
às empresas, tenha mergulhado
nisso no início de sua gestão, ar-
ticulando reuniões de cúpula pa-
ra reunir diretores de informáti-
ca e de marketing.

Ao abraçar a oportunidade de
manter intenso contato com o
cliente, a IBM conta, pelo menos,
com algumas vantagens, segundo
os analistas. A divisão de suporte às
empresas, sustentada pela aquisi-
ção, há uma década, dessa área da
PwC Consulting, deixou a IBM em
boa posição para vender direta-
mente aos gerentes das empresas.

E, ao contrário de empresas
de serviços concorrentes como a
Deloitte e a  Accenture, que tam-
bém voltaram os olhos para no-
vos serviços de marketing inte-
rativo, a IBM pode oferecer, além
disso, algumas vantagens tecno-
lógicas diferenciadas, disse Lit-
tle, do IDC.

Durante evento com clientes
realizado esta semana na Euro-

pa, Ginni apresentou uma série
de serviços em nuvem destina-
dos a executivos de marketing e
outros diretores, entre os quais
um que explora o sistema Wat-
son, desenvolvido internamente,
ao qual foram atribuídos saltos
de qualidade em processamento
de linguagem natural.

A outra grande vantagem da
IBM, segundo Andrews, da Forres-
ter, advém de sua presença na reta-
guarda de apoio de muitas das
maiores empresas do mundo: in-
tegrar as operações da retaguarda
de apoio e dos serviços de contato
intensivo com o cliente pode lhe
proporcionar uma vantagem em
relação a outras empresas, como
agências de marketing digital.

Ainda não está claro até que
ponto a IBM está disposta a avan-
çar além do departamento de
tecnologia da informação, e seus
executivos minimizam uma pos-
sível competição com agências
de propaganda e outras empre-
sas. Mas, com a propagação da
ruptura digital no mundo em-
presarial, Ginni decidiu clara-
mente que a IBM acompanhará
esse movimento até o
fim. (Tradução de Ra-
chel Warszawski)

Após décadas voltada à
venda para compradores
especializados,
companhia busca novos
campos para crescer

Alguns clientes relatam gran-
des mudanças em suas compras
de tecnologia, em decorrência
disso. Nos últimos cinco anos, a
Nationwide Building Society do
Reino Unido direcionou cerca de
70% de seus gastos com tecnolo-
gia para prioridades internas co-
mo a reconstrução de sua in-
fraestrutura tecnológica, desde
novos centros de dados até seus
principais aplicativos empresa-
riais, disse o diretor operacional,
Tony Prestedge.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 jun. 2013, Empresas, p. B2.




