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B ra s i l

‘Executivo mexicano é mais barato
que brasileiro’, diz diretor do PayPal

SILVIA COSTANTI/VALOR

Mario Mello: “Economia cresceu 0,9% em 2012, mas o e-commerce cresceu 30%”

Flavia Lima
De São Paulo

Nas planilhas do Pa y Pa l , em-
presa de pagamentos eletrôni-
cos controlada pelo e B a y, o cus-
to de um trabalhador no Brasil
praticamente dobra ao se levar
em conta benefícios e mais im-
postos. No México, diz o diretor-
geral do PayPal para a América
Latina, Mario Mello, essa conta é
apenas 50% mais cara.

“Sem contar as oscilações da
moeda, um executivo mexicano é
mais barato do que um brasileiro”,
diz Mello, que atuou por nove anos
na área de operações para pessoas
físicas do BankBoston e outros no-
ve na Visa — sete deles em países da
América Latina. Desde abril de
2011 no Brasil, o PayPal permite
que seus 7,2 milhões de clientes
não precisem digitar informações
pessoais e de cartões toda vez que
vão às compras pela internet.

A qualificação é outro desafio a
ser enfrentado no mercado local.
A opção, conta o executivo, foi
mudar um pouco a estratégia de
recrutamento, ao focar em estu-
dantes de universidades de ponta
e formá-los no escritório da em-
presa. “Às vezes falam que a una-
nimidade é burra, mas existe hoje
um consenso geral a respeito da
necessidade das reformas tribu-
tária e trabalhista, com a simplifi-
cação do processo de contratação
e desoneração da carga tributária
na mão de obra temporária”, diz
Mello que, no fim da década de
80, foi parar no mercado finan-
ceiro, assim como muitos enge-
nheiros da sua geração.

Os entraves estão longe de de-
sencorajar a companhia a atuar
no Brasil, visto como um gigante
do consumo. Para Mello, é óbvio
que as análises que apontam lu-
zes amarelas em campos como

fiscal e inflacionário têm relevân-
cia, mas a chave é olhar o longo
prazo. “A economia cresceu 0,9%
no ano passado, mas o e-com-
merce cresceu 30%”. Para ele, o
futuro do comércio eletrônico
está nos países emergentes.
A seguir, trechos da entrevista:

Valor: Como vocês enxergam es-
se cenário macroeconômico mais
desafiador?

Mario Mello: As análises ma-
croeconômicas têm relevância,
sim. Mas o mais importante é o
tamanho do mercado, a base de
consumidores e a mudança de
comportamento deles. E como
temos uma visão de muito longo
prazo e acreditamos que estamos
inseridos em um mercado que
vai continuar crescendo, inde-
pendentemente de estabilidade
econômica, como aconteceu em
2008 com o mercado americano,
a gente discute os temas com
atenção muito mais de proteção
de nossos ativos existentes do
que uma discussão de longo pra-
zo sobre o Brasil.

Valor: Em termos operacionais,
em que aspectos o Brasil perde e ga-
nha com relação aos nossos pares
emergentes e latino-americanos?

Mello: Quando montamos o
projeto no Brasil, a complexida-
de tributária gerou um tempo
para entendimento que outros
mercados não exigiram. Hoje,
quando a gente cobra tarifa para
o cliente, temos entre 18% e 22%
de impostos sobre essa tarifa.
Nenhum país do mundo tem
uma tarifa e uma tarifa líquida.
Todos os impostos nos países em
que a gente atua incidem sobre
o lucro e não sobre o que você
cobra do cliente. Isso é uma coi-
sa diferente, que não tira o nos-
so apetite do Brasil. Mas são
questões que precisam ser en-

tendidas, construídas, digeridas
e localizadas no mercado brasi-
leiro. Esse é principal ponto.

Valor: Além dos impostos, que
outros desafios você destacaria?

Mello: Duas coisas que são de-
safios: talento em tecnologia,
que é escasso e hoje tem um cus-
to no Brasil às vezes até maior
do que em outros mercados.
Tanto que a gente mudou um
pouco a estratégia no Brasil. Fo-
mos contratar estudantes esta-
giários e formar. A gente sentia
que as pessoas com mais senio-
ridade tinham mais vícios e um
custo muito alto. Então, tivemos
que adaptar.

Valor: Há escassez de mão de obra?
Mello: Existe hoje, sim. Há tam-

bém uma dificuldade em marke-
ting digital pelo crescimento da
internet. Talento é um tema. Essa
inversão do bônus demográfico
está gerando um desafio, que é
muito bacana, porque a empresa
tem que ser legal de trabalhar,
tem que ter uma boa cultura. Ou
seja, é a vez do empregado. E nós
temos algumas vantagens. Esta-
mos na internet, pagamentos.
Por si só temos uma marca mais
sexy. Pela nossa indústria, pela
taxa de crescimento, por ser uma
empresa ainda jovem, de 12 ou
13 anos, conseguimos trazer bas-
tante talento. A localização tam-
bém é importante. Estamos mui-
to próximos da FGV . Temos uma
parceria, vamos lá, conversamos.
E apesar de só termos três anos, já
temos história de gente que co-
meçou como estagiário, se for-
mou e está aqui até hoje.

Valor: Quais reformas microeco-
nômicas poderiam ser feitas no país
para tornar esse tipo de operação
mais vantajosa?

Mello: Às vezes falam que a
unanimidade é burra, mas existe
hoje um consenso geral a respei-

to da necessidade de reformas tri-
butária e trabalhista, com simpli-
ficação do processo de contrata-
ção e desoneração da carga tribu-
tária na mão de obra temporária.
Acredito que esses fatores podem
ser ferramentas para alavancar
maior investimento no mercado
brasileiro. Isso todo empresário
fala. E quando nos comparamos
com o México, por exemplo, real-
mente lá as coisas são bem mais
simples. É claro que há o impacto
da flutuação das moedas. Mas,
quando se pensa no custo mais
benefícios, como planos de saú-
de, no Brasil uma pessoa que cus-
ta 100 tem seu custo duplicado
quando são considerados todos
os benefícios. No México, esse nú-
mero é menor do que 150. O que
importa é o quanto a mais sobre
cada unidade monetária se está
pagando. Hoje, sem contar as os-
cilações de moeda, um executivo
mexicano é mais barato que um
b r a s i l e i r o.

Valor: Como vocês enxergam o
mercado consumidor do Brasil nos
próximos anos?

Mello: O que a gente enxerga
para o consumidor brasileiro é
uma revolução do smartphone.
Apesar de a penetração dos pla-
nos de dados [celulares com 3G]
no Brasil ser muito pequena, em
torno de 15%, a venda de smart-
phone no Brasil está acima de
85% da base. Então, o parque está
sendo mudado para um celular
mais inteligente. E essa pessoa
que não tem condições financei-
ras de ter plano de dados, ela tem
wi-fi no trabalho ou em casa. E is-
so é uma revolução do ponto de
vista de informação. É o primeiro
computador de muitas pessoas e
isso está dando mais informação,
mais cidadania, melhor conexão
e a médio e longo prazo isso vai
viabilizar o pagamento via celu-

lar. Isso vai gerar uma dinâmica
que precisamos capturar, por is-
so investimos em pagamento por
celular. Primeiro o cliente pega
informação. O próximo passo é
ele comprar. No Brasil, do varejo
total, 3,5% das compras vêm da
internet. No México, isso é 1,5%.
No e-commerce, 2% das transa-
ções são feitas via celular. Nos
EUA, isso chega a 10%, e 36% das
vendas são feitas pela PayPal.

Valor: E o pessimismo em torno
da economia não intimida?

Mello: Os dados do varejo de
forma geral estão melhores do
que o pessimismo. Não há desa-
celeração econômica no varejo.
Estive com grandes varejistas e
eles não têm do que reclamar.
Não vemos essa tendência catas-
trófica do mercado. Mas a fórmu-
la de crescimento do Brasil, das
40 milhões de pessoas que ascen-
deram e conseguiram crédito, es-
tá perdendo potência e o gover-
no terá que encontrar outra fór-
mula. O crédito consignado ge-
rou grande círculo virtuoso, com
mais geladeira, mais carro, mais

fogão, mais emprego. Mas pode
ter encontrado certo limite.

Valor: E o nosso crescimento eco-
nômico mais baixo não preocupa?

Mello: A economia cresceu 0,9%
em 2012, mas o e-commerce cres-
ceu 30%. Ou seja, um canal está
crescendo a 0,9%, o outro a 30%. Te-
mos a sorte de estar num movi-
mento claro de conveniência ao
consumidor e isso continuará cres-
cendo a dois dígitos. De forma ge-
ral, os vetores de crescimento do e-
commerce não serão afetados por
uma desaceleração econômica.

Valor: Por que vir a ao Brasil?
Mello: O board [conselho] do

eBay tem uma clara visão de que
o futuro crescimento do e-com-
merce e dos pagamentos vai es-
tar nos emergentes. Nossa em-
presa tem crescido a mais de dois
dígitos durante muito tempo e a
gente acredita que isso possa se
manter por muitos anos. A gente
quer crescimento de dois dígitos
nos próximos 10, 15 anos e a for-
ma de garantir esse mercado é
sermos relevantes no Brasil, na
Rússia, na China e na Índia.

C o n j u n t u ra Para analistas de mercado, decisão de sexta-feira indica que Petrobras sofre de falta de autonomia

Mantega ‘v e n c e’Graça no reajuste da gasolina
REGIS FILHO/VALOR

Mantega e Graça Foster reajustaram preços dos combustíveis abaixo das necessidades de caixa da Petrobras, avaliam analistas

Cláudia Schüffner
Do Rio

O duplo resultado da reunião
do Conselho de Administração da
Pe t r o b r a s , que definiu, na sexta-
feira, o aumento dos combustíveis
abaixo da expectativa de mercado
e a decisão de não divulgação da
fórmula que vai orientar a nova
política de preços da estatal, indica
que a presidente da empresa, Gra-
ça Foster, “perdeu” parte do emba-
te para o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, avaliam analistas ou-
vidos pelo Va l o r .

O reajuste de 4% da gasolina e de
8% do diesel nas refinarias terá im-
pacto pequeno na inflação — entre
0,10 e 0,16 ponto percentual, per-
mitindo que o IPCA encerre o ano
abaixo dos 5,84% de 2012. Para os
consumidores, a decisão, anuncia-
da na sexta-feira à noite, significa
alta de 2% a 3% da gasolina e de 4%
a 5% do diesel nas bombas dos pos-
tos. O aumento de preços também
não deve trazer grandes mudanças
para o fluxo de caixa da estatal.
Apenas uma parte da defasagem
dos preços internos será recom-
posta — a Petrobras ainda conti-
nuará a subsidiar importações de
diesel e gasolina. Enquanto as re-
ceitas se mantém menores que os
investimentos, a petrolífera tem
que captar cada vez mais recursos.
Isso preocupa: a dívida líquida já
chegou a R$ 193 bilhões.

Analistas do mercado previam a
necessidade de reajuste de pelo
menos 6% na gasolina e 10% no
diesel. Na avaliação de Adriano Pi-
res, do Centro Brasileiro de Infra
Estrutura (CBIE), o resultado da
reunião aponta para uma falta de
autonomia da Petrobras diante do
Ministério da Fazenda. “Foi um gol
do Guido Mantega, e a Graça per-
deu de 10 a zero. O viés de controle
da inflação prevaleceu”, diz Pires.
Um executivo de um grande banco
estrangeiro tem opinião parecida.
“No frigir dos ovos a empresa leva
o mesmo que tinha antes, que é
uma convergência de longo prazo,
mas com entrelinhas ruins.”

Segundo ele, a presidente da Pe-
trobras sai enfraquecida e perde
credibilidade junto ao mercado,
quando antes se pensava que ela ti-
nha as graças da presidente Dilma
Rousseff. “Fica claro com essa desa-
lavancagem em dois anos que a Pe-
trobras está afrouxando critérios,
subordinada ao horizonte eleito-
ral no momento em que a taxa de
juros sinaliza que vai parar de su-
bir. É claro que não vai ter novos
aumentos até a eleição. Seria me-
lhor não ter dito nada”, completa.

Para esse executivo, em 2015, a
companhia só terá um ano para
corrigir a alavancagem, o que
exigiria um “m e g a” aumento de
preços. “Com uma fórmula a
companhia teria previsibilidade
que fosse em 18, 24 ou 36 meses.
Agora acredito que a ação pode
cair cerca de 10% na segunda-fei-
ra (hoje). Isso também vai rever-
berar nos mercados de câmbio e
juros. A pequena melhora de
confiança em processo de cons-
trução com o leilão de Libra e dos
aeroportos vai por água abaixo.”

A polêmica envolvendo gover-
no e Petrobras também revelou de-
sinformação, em Brasília, sobre a
estrutura de custos do setor de pe-
tróleo, o mais globalizado do pla-
neta. Causou estranheza entre
analistas de grandes bancos e con-
sultores a informação publicada
pelo Va l o r de que a presidente Dil-
ma não aceita que os preços dos
combustíveis no Brasil sejam corri-
gidos pela cotação internacional
tendo em vista que o petróleo é ex-
traído e refinado no Brasil por tra-
balhadores que recebem em reais.

“Isso está me preocupa. Achava
que o governo concordava que o
valor estratégico do petróleo é que
ele é nosso, mas um valor dado pe-
lo mercado internacional. É uma
premissa fundamental. Mas quan-
do o preço doméstico passa a de-
pender do nível de alavancagem e
de onde é produzido, a Petrobras
não vai ser mais uma empresa de
petróleo, e isso é desvalorizar total-
mente a companhia”, afirma um
executivo do setor.

A preocupação faz sentido. No
setor petrolífero tudo funciona em
dólares e ter preços atrelados ao do
petróleo garante um “h e d g e” na -
tural para as companhias. Os na-
vios de apoio, plataformas de pro-
dução e as sondas de perfuração
são alugadas em dólares (o aluguel
de uma sonda varia de US$ 800 mil
a US$ 1 milhão por dia, e um poço
leva até 60 dias para ser concluí-
do). O mesmo acontece com equi-
pamentos como turbinas gerado-
ras de energia das plataformas, ca-
beças de poço submarinas e até o
aço utilizado pelos estaleiros bra-
sileiros para construir as platafor-
mas flutuantes de produção capa-
zes de armazenar cerca de 2 mi-
lhões de barris no mar, as FPSOs.
Essas plataformas, verdadeiras ci-
dades flutuantes, custam em mé-
dia US$ 1 bilhão, sem contar os sis-
temas submarinos que conectam
nelas os poços no fundo do mar.

Do investimento total da Petro-
bras, cerca de 60% é dolarizado.

Ironicamente, os equipamentos
fabricados no Brasil também têm
preço corrigido pelo dólar com o
agravante de, muitas vezes, serem
mais caros do que os do mercado
externo. Outra interferência do
dólar no setor pode ser vista nos
royalties e na Participação Especial
(PE). Esses tributos sobre a produ-
ção do petróleo no país são cobra-
dos com base na cotação interna-
cional e têm seus valores converti-
dos para real. Até outubro, o Brasil
arrecadou R$ 24,5 bilhões com es-
sas cobranças. Desse total, a União
ficou com R$ 9,3 bilhões. Pouco
mais de R$ 1 bilhão foi depositado
no Fundo Social.

O Decreto que define os crité-
rios de cobrança (2.705/98) esta-
belece, em seu quarto capítulo,
que “o preço mínimo do petróleo
extraído de cada campo será fixa-
do pela ANP com base no valor
médio mensal de uma cesta-pa-
drão composta de até quatro ti-
pos de petróleo similares cota-

dos no mercado internacional”.
O decreto diz também que “os
preços de venda do petróleo,
quando expressos em moeda es-
trangeira, serão convertidos para
a moeda nacional pelo valor mé-
dio mensal das taxas de câmbio
oficiais diárias para a compra da
moeda estrangeira, fixadas pelo
Banco Central do Brasil para o
mês em que ocorreu a venda”.

Os preços do petróleo não são
baseados no custo de produção
na Arábia Saudita, da Rússia, An-
gola, Nigéria, Noruega ou Esta-
dos Unidos. O conjunto de países
que forma a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo
(Opep) — responsável hoje por
um terço da oferta mundial e do
qual faz parte a vizinha Venezue-
la — estabelece preços de venda
de seus associados e volumes de
produção, mas um outro grupo
de países que são grandes produ-
tores e não fazem parte da Opep,
como a Rússia, também influi

nos preços mundiais.
Outro fator poderoso de com-

posição de preços no setor é o de
mercado: a qualquer sinal de res-
trição de oferta ou um temor de
que ela ocorra no futuro, os preços
sobem. E quando aparecem sinais
de restrições no consumo por que-
da de poder aquisitivo dos grandes
consumidores e desaceleração
econômica, eles caem. Por sua vez,
aumentos nos preços do petróleo
servem de incentivo para as com-
panhias colocarem em produção
projetos menos rentáveis quando
os preços estão baixos. Com mais
encomendas, a cadeia de fornece-
dores enfrenta gargalos global-
mente e os preços sobem.

Na maioria dos países — e uma
exceção é a Venezuela onde o litro
da gasolina custa igual a uma bala
— o preço dos combustíveis segue
o valor da commodity. Em algu-
mas nações são criados fundos pa-
ra evitar flutuações bruscas. Até o
momento, todas as tendências
apontam para aumento do consu-
mo mundial de petróleo, (hoje de
92,1 milhões de barris por dia)
com a entrada no mercado consu-
midor de populações com renda
ascendente de países emergentes
como Brasil, Índia e China.

A produção se tornou mais ca-
ra porque o petróleo mais fácil de
ser extraído se esgotou e a oferta,
quando se olha de 30 a 40 anos à
frente, parece ser menor que a de-
manda, salvo mudança radical da
matriz energética mundial cau-
sada por novas tecnologias como
os híbridos. O petróleo que ainda
não se esgotou está hoje em
águas ultraprofundas do Brasil,
África e Golfo do México ou nas
geleiras do Ártico. Técnicas de ex-
ploração e produção de “shale
gas”, que antes não eram comer-
ciais nem tecnicamente viáveis,
trouxeram fôlego novo principal-
mente ao mercado dos Estado
Unidos. Mas ainda não está claro
a longevidade dessas reservas,
sem mencionar os custos am-
bientais envolvidos nesse tipo es-
pecífico de exploração.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




