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Especial | Comércio e serviços

Mobilidade Novos instrumentos financeiros são essenciais para a bancarização da população mais pobre

Pagamento por celular deve ganhar força

Fonte: Banco Central - Pagamentos de varejo e canais de atendimento. Dados estatísticos 2012

Sai o papel, entra o plástico
Como os brasileiros pagam as contas (2012) 
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Paulo Brito
Para o Valor, de São Paulo

Além de pagar contas com che-
ques, cartões, dinheiro e por meio
de transferências eletrônicas, des-
de o dia 4 de novembro os brasilei-
ros têm oficialmente a possibilida-
de de fazer pagamentos com seus
celulares — e sem a intermediação
de uma instituição financeira tra-
dicional. Dessa data em diante, o
Sistema de Pagamentos Brasileiro
passa a contar com os arranjos e
instituições de pagamento, orga-
nizações que incluem cartões pré-
pagos e os pagamentos móveis (m-
payments). Ao anunciar a regula-
mentação desse assunto justa-
mente no seu V Fórum Sobre inclu-
são Financeira, em Fortaleza, o
Banco Central dá uma indicação
clara de que esses instrumentos
são essenciais para a chamada
bancarização das camadas mais
pobres da população. E se depen-
der da tecnologia, ao invés de car-
tões ou cheques essa população
passará a carregar dinheiro eletrô-
nico no celular. O debate sobre
meios eletrônicos de pagamento
foi um dos temas do Simpósio Bra-
sileiro de Políticas Públicas para
Comércio e Serviços (Simbracs),
em Brasília, na semana passada.

Aldo Carlos Gonçalves, presi-
dente do Sindilojas e do Clube de
Diretores Lojistas do Rio de Janei-
ro, garante que os pagamentos por
meio de celulares já são uma ten-

dência reconhecida em países de-
senvolvidos como os EUA. “O mo-
bile payment já é uma realidade, e
no futuro acho que isso deverá
substituir o cartão de plástico”,
anuncia Gonçalves. “Às vezes as
pessoas têm muitos cartões, que
podem ser furtados ou perdidos,
ao passo que se o meio de paga-
mento estiver no celular, está pro-
tegido num dispositivo que tem
uma senha, e essa senha está ape-
nas na memória da pessoa”, expli-
ca. Cartões, ele observa, podem até
ser clonados, mas isso não pode ser
feito com um celular. O presidente
do Sindilojas acrescenta que uma
operação piloto de uso do celular
no pagamento de transportes já
está em andamento no Rio de Ja-
neiro: “Passageiros de ônibus, bar-
cas e trens já estão podendo pagar
suas passagens com smartpho-
nes”, diz ele.

Desse piloto, desenvolvido com
o apoio das quatro grandes opera-
doras da telefonia celular do Brasil,
mais a fabricante Motorola e a ho-
landesa G e m a l t o, que desenvolveu
a estrutura de segurança para as
transações, participam, por en-
quanto, 200 usuários do cartão de
pagamento de transportes Rio-
Card. “Nesse caso está sendo utili-
zada a tecnologia ‘near field com-
munication’ ou NFC”, diz Gonçal-
ves. Outra experiência com o uso
de celulares para transações finan-
ceiras é o “Meu Dinheiro Claro”,
que o Bradesco e a Claro estão fa-

zendo em Belford Roxo, São João
de Meriti e Duque de Caxias, no Rio
de Janeiro, e em Goiânia. “Cerca de
60% da população não tem condi-
ções de ter uma conta bancária,

mas celular todo mundo tem. Es-
sas pessoas terão um instrumento
financeiro à sua disposição”, com-
plementa Gonçalves.

Ele adianta que o CDL do Rio já

está preparando a abertura de
uma empresa que oferecerá crédi-
to ao consumidor para utilização
por meio dos celulares, a Smart
Crédito. Atualmente, diz ele, a Na-
tional Retail Federation, equiva-
lente americano da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas, es-
tá pesquisando e divulgando in-
formações sobre o tema. Nos EUA,
segundo a entidade, apenas 3% das
vendas no varejo são pagas por
meio de celulares, mas eles são uti-
lizados dentro das lojas por 90%
das pessoas dos possuidores, para
comparar preços ou obter infor-
mações sobre os produtos.

O uso de celulares no pagamen-
to de contas é uma tendência irre-
versível, afirma convicto Roque Pe-
lizzaro Júnior, presidente da Con-
federação Nacional de Dirigentes
Lojistas. “Para as transações peque-
nas, a população pode utilizar di-
nheiro vivo. A dificuldade é levar
quantias maiores em segurança”,
comenta. Essa inovação chega a
um ecossistema financeiro no qual
esse e outros instrumentos enfren-
tam problemas relevantes ainda à
espera de soluções, lembra Peliz-
zaro, mencionando como exem-
plo as taxas envolvidas nas transa-
ções com cartões. “Veja por exem-
plo que nos cartões de benefícios é
preciso que as empresas operado-
ras parem de dar descontos aos
seus clientes, ou seja, às empresas
que fornecem esses cartões aos
funcionários. Acontece que esses

descontos acabam sendo compen-
sados pelas taxas aplicadas sobre
as transações, penalizando assim
os comerciantes”, explica.

Outro problema que ele aponta
para o novo meio de pagamento é
o da exclusividade em transações,
como a que existe entre cartões e
credenciadoras. “O Visa Vale, por
exemplo, só passa nas máquinas
da rede Cielo, enquanto o Minha
Casa Melhor só passa na Rede”, re-
clama Pelizzaro. “É preciso que
acabe completamente esse tipo de
e x c l u s i v i d a d e”, afirma.

Ao mesmo tempo em que ino-
vações como o pagamento ele-
trônico via celular chegam ao
mercado, detalhes de sua regu-
lamentação ainda não estão
prontos, observa Cristina Pinna,
superintendente de Desenvolvi-
mento de Sistemas e Soluções da
Scopus: “Temos no mercado
bancos, operadoras e outros
agentes, cada um desenvolven-
do com a tecnologia de sua esco-
lha, mas ainda não existe intero-
perabilidade entre todos.”

Para solucionar esse proble-
ma, ela acredita que ainda falta a
interferência do Banco Central e
da Febraban, mas admite que é
natural a tecnologia estar à fren-
te dessas providências. Cristina
lembra que os varejistas ainda
precisam conhecer bem a solu-
ção e que as pessoas só irão ado-
tá-la ao perceber conforto e segu-
rança na sua utilização.

Fonte: Pesquisa Webshoppers 28a edição, 1o. semestre de 2013. * Previsão

Nova dinâmica
Faturamento do comércio eletrônico, em R$ bilhões
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Regras de e-commerce precisam evoluir
De São Paulo

A transparência nos preços e a
capacidade de escolha que a inter-
net proporcionou aos consumido-
res modificaram, para sempre, a
forma de se fazer comércio. “Não
surgiu somente uma nova tecnolo-
gia mas surgiram também novas
funções de comércio — é um de-
senvolvimento de fronteiras nesta
nossa década e neste século”, diz
Ludovino Lopes, presidente Câma-
ra e.net, a entidade multissetorial
que representa a economia digital
no Brasil e na América Latina. Par-
ticipante do painel “O e-commerce
na iminência da web 3.0”, do Sim-
bracs, Lopes acrescenta a essas
transformações a facilidade de
acesso a mercadorias conquistada
pelos habitantes de regiões afasta-
das dos grandes centros. “Esse as-
pecto já começa a aparecer nas
nossas pesquisas, mas é claro que
nesse caso temos também o desa-
fio da logística. Apesar de bem de-
senvolvido, o comércio eletrônico
brasileiro ainda não tem o mesmo
nível do praticado no Reino Unido,
nos EUA ou na China, diz o presi-
dente da Câmara e.Net.

As mudanças não param por aí,
alerta Lopes. “Sabemos que antiga-
mente era impensável que uma
moça decidisse comprar um vesti-
do de noiva pela internet. Mas isso

já está acontecendo. Há um con-
junto de ‘tabus’ desse tipo sendo
quebrados”, diz ele. Em regulação
e em questões fiscais, Lopes acha
que o Brasil ainda precisa evoluir
bastante: embora a questão de di-
reitos do consumidor esteja resol-
vida, é preciso “o desenvolvimento
de um marco regulatório que trate
da privacidade na rede e dos ban-
cos de dados, do próprio cenário
de contratação entre as partes e
dos impostos e taxas. A harmonia
entre esses três pilares é que faz a
economia digital florescer”, diz.

Solange Oliveira, vice-presiden-
te da Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm),
acredita que o e-commerce brasi-
leiro vem evoluindo com a própria
internet ao longo dos últimos 18
anos. “Sentimos que ele caminha
para a web 3.0, mas ainda estamos
na 2.0, com a internet funcionan-
do como um guia de páginas ama-
relas, com informações organiza-
das por páginas, títulos e serviços”,
diz Solange. A web 3.0, segundo
ela, permitirá atender melhor o
consumidor em sua busca por pro-
dutos e serviços, coletando infor-
mações e oferecendo aquilo que
ele realmente precisa. “Nesse am-
biente, o catalisador serão as redes
sociais, onde o consumidor encon-
tra assuntos de seu interesse, pro-
dutos e pessoas que admira.”

Atualmente, o faturamento do
comércio eletrônico no Brasil cres-
ce 20% ao ano e não dá sinais de
perder o fôlego, comenta Luciano
Rêgo, consultor do Sebrae para co-
mércio eletrônico. Mas ele admite
que nem tudo é sucesso: viajando
pelo país para dar palestras sobre o
assunto, ele tem observado uma
grande quantidade de empresas
abrirem operações de comércio
eletrônico para desistir da ideia
meses depois. “Elas entram sem
p l a n e j a m e n t o”, afirma. “Por isso, a
taxa de insucesso fica acima de
95%”. Sua explicação para essa taxa
é que os pequenos empreendedo-
res estão tentando entrar sem pla-
nejamento, muitas vezes onde os
grandes já dominam. Por isso, Rê-
go recomenda: “É preciso que eles
encontrem nichos para trabalhar.
Se alguém pensar em vender tênis,
por exemplo, terá de competir
com a Netshoes”.

Apesar disso, Rêgo admite que é
possível ganhar espaço chegando
à frente nos nichos de mercado e
iniciando as operações o quanto
antes. “Foi isso o que aconteceu
com o pessoal de compras coleti-
vas”, diz ele.

A receita para uma empresa ser
bem-sucedida em comércio ele-
trônico, explica, é razoavelmente
simples. “Depois de localizar o ni-
cho, é preciso trabalhar bem com

as mídias sociais e ter um apelo de
credibilidade que não pode ser o
preço — se você tiver uma merca-
doria e oferecê-la a um preço que é
somente 10% inferior ao de uma
Fnac, por exemplo, possivelmente
não venderá”, afirma. E abrir a ope-
ração não é tudo: muitas despesas,
especialmente com divulgação,
aparecem depois. “E existem em-
presas ainda sem maturidade para
entrar no comércio eletrônico, ou
seja, estão entrando cedo demais”.

Para piorar, o mercado e a tec-
nologia são extremamente dinâ-
micos, lembra: “Agora, é preciso
também atender as plataformas
móveis. Os migrantes digitais ain-
da não se sentem à vontade para
usar o celular em compras, mas os
nativos digitais sim. Temos uma
previsão da Ebit de que este ano as
compras via mobile (incluindo ta-
blets) chegarão a R$ 2,3 bilhões.” A
própria internet também está se
transformando e dentro de alguns
anos poderá estar mais rápida e
funcional, diz o engenheiro eletrô-
nico Antônio Marcos Alberti, pro-
fessor do Inatel, em Santa Rita do
Sapucaí, e líder do projeto de uma
nova arquitetura para a internet
chamada Nova Gênesis: “Já fize-
mos provas de conceito disso aqui
e na Coreia do Sul, comprovando
que é possível criar uma internet
mais flexível e dinâmica”. (PB)

.

Falta padrão para avaliar criações
E. R. PAIVA/IPEN-CNEN/SP

Hudson Lima, da Finep: métodos atuais têm foco na invenção de produtos

Ediane Tiago
Para o Valor, de São Paulo

Os serviços respondem por 68%
do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro e empregam 70% da
mão de obra. Apesar da força na
geração de riquezas, as empresas
do setor enfrentam dificuldades
em realizar investimentos e con-
cretizar projetos de inovação. En-
tres os fatores que atrasam a pes-
quisa e desenvolvimento — e redu-
zem as chances de conseguir fi-
nanciamento — está a complexi-
dade para mensurar quanto va-
lem, de fato, os projetos e propos-
tas de criação. “A inovação só acon-
tece com a implementação do ser-
viço, o que está fora dos padrões
para avaliação”, explica Hudson Li-
ma, superintendente da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep).

Os métodos atuais — utilizados
por agências de fomento e bancos
para avaliar o potencial da inova-
ção — estão atrelados ao avanço

tecnológico da indústria, com foco
na invenção de produtos. “Na sea-
ra de serviços, é comum a utiliza-
ção de um conjunto de bens para
criar uma forma de atender às ex-
pectativas do cliente, seja por uma
nova modalidade ou pelo aperfei-
çoamento do que já existe”, co-
menta. Avaliar quanto vale um
modelo de negócio inovador é o
maior desafio do segmento. “Só
com planos criativos é possível
causar rupturas nas cadeias pro-
dutivas”, complementa Carlos
Eduardo Negrão Bizzotto, coorde-
nador de projetos da Associação
Nacional de Entidades Promoto-
ras de Empreendimentos Inovado-
res (Anprotec).

Bizzotto cita o exemplo da Ap -
ple, cuja verdadeira inovação não
foi criação de aparelhos como
Ipod e Ipad e Iphone. “A grande sa-
cada da empresa foi elaborar um
sistema de distribuição de conteú-
do que permitiu ao consumidor
pagar por músicas, vídeos e jogos.

Eles agregaram opções para a utili-
zação dos aparelhos”, comenta. No
caso do Iphone, a integração das
funções de telefonia, internet e
computador pessoal é que demar-
cou a fronteira dos smartphones.

As empresas que, como a Ap-
ple, cresceram ao propor uma
nova forma de atender o consu-
midor dão nova direção para os
projetos de inovação em todo o
mundo. Afinal, a produto come-
ça a fazer sentido para o cliente a
partir do momento em que ele
serve a um propósito e agrega
serviços capazes de despertar o
desejo pelo bem. As companhias
aéreas de baixo custo são exem-
plos disso. Ao modelarem de for-
ma diferente seus negócios, cria-
ram acesso a novos consumido-
res para o mercado de transporte
aéreo – criando valor em um ser-
viço existente. “A inovação só
acontece se estiver baseada em
quatro eixos: negócio, gestão,
processos e produtos”, avalia Val-

ter Pieracciani, sócio da consul-
toria Pieracciani.

Segundo ele, as políticas públi-
cas de fomento à inovação preci-
sam considerar esses pilares para
ser mais efetivas e promover a cria-
ção de serviços capazes de trazer
saltos competitivos ao Brasil. “São
os serviços que estão revolucio-
nando a economia mundial”, afir-
ma. Como exemplo, ele cita a evo-
lução do varejo brasileiro, intima-
mente ligada às inovações do setor
de logística. “O desafio é entregar
produtos com eficiência e menor
custo, resultando em uma mar-
gem de lucro maior”, explica.

No Brasil, o site Buscapé apro -
veitou o potencial do comércio
eletrônico para oferecer ao consu-
midor um serviço de busca dos
preços praticados pelas redes de
varejo no mundo virtual. “Encurta -
mos o caminho do cliente. Em vez
de trafegar pela internet, ele pode
enxergar em uma tela os preços
em diversas lojas”, diz Rodrigo

Borges, vice-presidente de fusões e
aquisições do Buscapé e coordena-
dor do comitê de inovação em ser-
viços da Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras (Anpei).

“No mundo físico, o consumi-
dor anda e visita cada loja, gasta
combustível e tempo.” O site
criou valor para o cliente e para
as lojas virtuais. Quem utiliza a
ferramenta está na fase de tomar
a decisão, já sabe o que quer e vai
atrás do melhor preço e condição

para a aquisição. “É o que chama-
mos de consumidor qualificado.
Raramente ele acessa só para dar
‘uma olhada’, vai ao Buscapé para
comprar ”, afirma Borges.

Apesar do sucesso, a pesquisa
e desenvolvimento de novos ser-
viços são constantes no Buscapé,
que precisa ser ágil para criar di-
ferenciais e superar a concorrên-
cia. “Nos serviços, a inovação é
copiada de forma rápida. Temos
sempre de andar na frente”, ad-
verte Borges.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2013, Especial: Comércio e serviços, p. F6.




