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OPINIÃO
Pagamento por 

aproximação traz 
nova era ao varejo 

Os avanços tecnológicos 

e o cenário econômico 

mundial mudaram a 

forma de se comunicar, 

vender e consumir

O varejo é um dos mais 
afetados por essa cons-
tante transformação, 

pois concilia as tendências de 
mercado, internet, economia e 
a realidade do consumidor, em 
busca da melhor experiência 
de compra, visando estabele-
cer um bom relacionamento 
com o cliente - envolvendo as 
melhores ofertas pelo menor 
preço possível. 

Os meios de pagamento “sem 
contato”, ou seja, que não pre-
cisam da digitação de senha 
em pinpads ou mesmo dos 
próprios cartões de plástico, 
chegaram para revolucionar 
o mercado e estabelecer um 
diferencial competitivo, utili-
zando dessas novas tecnolo-
gias para agilizar processos 
(pagamentos “frictionless”) ou 
até coletar informações sobre 
o comportamento de compra 
do seu cliente. 

Ofereça ao consumidor um 
benefício relevante (cashback, 
ofertas e descontos persona-
lizados, pontos, crédito a um 
custo mais baixo, order ahe-
ad) e a fi delização será quase 
garantida. Na era da internet, 
os consumidores não buscam 
apenas qualidade do produto 
ou serviço, querem também 
ser reconhecidos, avaliar, es-
colher, experimentar coisas 
novas, comparar, se divertir e 
fazer tudo, o máximo possível, 
em menos tempo e com um 
custo-benefício atraente. 

É possível notar a diferença 
através de um exemplo bem 
simples. Considere os custos 
que envolvem um equipamen-
to do tipo POS (“maquininha”), 
sua manutenção, os custos das 
operações de pagamento reali-
zadas por ele (“taxa de adqui-
rência”), e o tempo necessário 
para que o consumidor, retire 
sua carteira do bolso, insira 
o cartão, digite a senha para 
fazer o que necessita, como 
o pagamento de uma compra 
em loja. 

Agora imagine um método 
em que ele não utilize nada 
disto, simplesmente aproxime 
o seu smartphone de um scan-

ner, webcam ou outro smar-
tphone que faz a leitura de um 
QR Code gerado pelo próprio 
dispositivo móvel do consumi-
dor, que inclusive pode estar 
sem acesso à internet. 

A redução do tempo do “pa-
gamento” reduz fi las e, além 
disto, os custos de “adquirên-
cia” do lojista tendem a ser 
bem menores com este novo 
modelo. O resultado fi nal é uma 
redução drástica dos custos 
operacionais e uma grande me-
lhoria na experiência de uso. 

Quem acha que existe fric-
ção em pegar o celular no bolso 
e destrava-lo (fricção seria 
ter a carteira só para guardar 
o plástico), considere que na 
verdade ele já está na mão do 
usuário e já está destravado. 
Ao mesmo tempo, sumindo 
o dinheiro, o cartão e com os 
documentos na forma digital, 
é bem possível que a carteira 
deixe de existir com o tempo. 

Outra vantagem do celular 
é a possibilidade de interagir 
com o usuário. Sendo o trade 
marketing uma receita rele-
vante para os varejistas, não 
dá para ignorar este espaço 
para publicidade personaliza-
da. Por fi m, evitar a poluição 
com plástico e lixo eletrônico 
é sempre uma boa ideia. 

Na China, os restaurantes já 
disponibilizam o pagamento e 
acesso ao cardápio através de 
um único código, por celular. 
Aqui no Brasil, virtualmente 
todos os smartphones já pos-
suem tecnologia para leitura 
em QR Code, e a partir do 
próximo ano essas mudanças 
devem ser mais intensas, pois 
teremos uma nova rede de 
pagamentos, online, 24x7 e 
acessível a todos os participan-
tes do mercado de pagamentos 
(varejistas, fi ntechs, bancos) a 
um custo bem mais baixo que 
os modelos (“payment rails”) 
atuais. 

O maior desafi o talvez não 
seja entender a tecnologia ou 
ter acesso a ela, que já existe 
e tem um conceito bem fun-
dado na cabeça dos bancos 
e startups, mas sim o varejo 
sair da negação e do medo 
para se tornar um explorador 
e protagonista deste mundo 
em transformação. 

(*) - É CEO da Matera, empresa 
de tecnologia para os mercados 
fi nanceiro, fi ntechs e de riscos.

Carlos Netto (*)
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News@TI
Número de legaltechs no Brasil cresce 300%
em dois anos

@Startups jurídicas, conhecida como legaltechs, ganham cada 
vez mais espaço no mercado brasileiro. Segundo a Associação 

Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), o número de empresas 
do segmento cresceu cerca de 300% desde 2017 e já conta com quase 
150 startups do setor. Com a proposta de “arrumar a bagunça” da 
área jurídica as legaltechs fornecem produtos e serviços que atendem 
as demandas de advogados e escritórios. “São softwares, aplicativos 
e plataformas que auxiliam a rotina de trabalho desses profi ssionais 
que agora podem gerir seus escritórios e processos e tornar o traba-
lho mais prático e produtivo” explica Renan Oliveira, cofundador do 
Previdenciarista - plataforma de conteúdo que auxilia a atualização 
do advogado previdenciário (https://previdenciarista.com/).

She Sharp Conference promove conhecimento 
de tecnologia para mulheres, trans e cis

@No próximo sábado, 09 de novembro, a capital paulista recebe 
a primeira edição da She Sharp Conference. Trata-se de um 

evento gratuito de tecnologia, promovido por especialistas em 
desenvolvimento de software, para compartilhar ensinamentos e 
estimular a inclusão de mulheres trans e cis na área de TI. A inicia-
tiva foi idealizada por Alessandra Soares dos Santos, Ana Carolina 
Manzan e Thamirys Gameiro – todas desenvolvedoras de software 
e especialistas em linguagem C# –, por sentirem falta de um grupo 
feminino atuante na tecnologia. Ao todo serão 10 horas de palestras, 
que abordarão temas como Serveless, linguagem C#, Machine Learning, 
Azure devops, entre outros (confi ra aqui a programação completa). 
Entre as palestrantes estará Daniela Rocha, desenvolvedora de sof-
tware da Lambda3 – empresa referência no setor tecnológico, com 
foco em soluções digitais, e apoiadora do evento –, que falará sobre 
automatização de aplicações com Selenium (https://www.sympla.
com.br/she-sharp-conference__669854).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Quatro benefícios que o MSI 
pode trazer para a sua empresa
O desenvolvimento das ferramentas e processos de TI trouxe muitas facilidades para as empresas, mas 
também muitos desafi os

Samir El-Rashidy (*)

Segundo a McAfee, as grandes com-
panhias da atualidade utilizam, em 
média, 1935 diferentes serviços na 

nuvem. Isso sem contar os diversos pro-
vedores de conectividade e outras tecno-
logias. Afi nal, como podemos garantir que 
todos esses serviços funcionem de maneira 
integrada, sem confl itos e desperdício de 
tempo e dinheiro?

Não existe uma resposta completamen-
te correta, mas minha experiência nesse 
mercado me faz chegar à conclusão que 
as empresas que souberam buscar sinto-
nia entre as suas ferramentas e processos 
foram aquelas que souberam gerir melhor 
seus recursos. Essas empresas também 
conseguiram extrair o melhor da tecno-
logia e trazer inovação para suas áreas de 
negócio, o que se tornou essencial hoje 
para qualquer CXO.

Isso é possível de se alcançar com o MSI, 
o Multisourcing Service Integration, con-
forme já mencionei anteriormente nesse 
artigo. Ou seja, a integração de todos os 
serviços de uma empresa em uma governan-
ça única, utilizando ferramentas de gestão 
de TI, processos e recursos integrados. A 
seguir, compartilho alguns dos benefícios 
da implementação dessa solução para as 
empresas.

• Ponto único de contato, gerencia-

mento e controle de serviços de TI

Com o MSI, todo o gerenciamento dos 
serviços de TI fi ca concentrado em um só 
prestador de serviços. Ou seja, há apenas 
um responsável por qualquer questão 
envolvendo TI. Isso evita os confl itos e pro-
blemas de comunicação causados por uma 
gestão em silos, no qual várias empresas 
são responsáveis pelas diversas interfaces 
de tecnologia.

Imaginemos uma multinacional que opera 
neste sistema de silos: a própria empresa 
cuida da gestão da segurança, porém con-
trata serviços de conectividade de uma 
empresa X, e serviços de colaboração da 
empresa Z. Três provedores diferentes, 
com contratos e modos de atuar diferen-
tes. Quando há uma falha do serviço, essa 
segregação resulta em um processo de 
gestão de incidentes inefi ciente, no qual 
a restauração do serviço demora além 
do necessário, causando insatisfação do 
usuário fi nal.

Com o MSI, a gestão de todos esses 
contratos é responsabilidade de uma única 
empresa, facilitando a sinergia e promo-
vendo o pleno funcionamento de todos os 
serviços. Essa empresa tem a incumbência 
de integrar todos os serviços das empresas 
contratadas pelo cliente. É como uma or-
questra: os provedores são os instrumentos 
com seus diferentes timbres, e o MSI entra 
como o maestro, com a responsabilidade 
de fazer tudo funcionar em sintonia.

• Otimização de custos

O sistema de silos anteriormente men-
cionado pode causar redundâncias. Afi nal, 
cada uma das empresas tem a necessidade 
de ter suas próprias pessoas, processos e 
ferramentas, que são pilares fundamentais 
para qualquer gestão. Isso causa uma du-
plicação de recursos desnecessária.

Com o MSI, esses recursos são geridos 
de uniformemente. A gestão de incidentes, 
problemas e mudanças é responsabilidade 
de uma única empresa. Aqui na Orange 
Business Services, por exemplo, aplica-
mos a mesma metodologia de processo 
em todos serviços de tecnologia, a ITIL, 
simplifi cando todo o ecossistema de tec-
nologia. Isso resulta em ganhos em escala, 
que são traduzidos em reduções de custo 
para nossos clientes quando fazemos a 
gestão desses serviços em nome deles.

• Agilidade e poder de negociação em 

novos contratos

Outra área que ganha em produtividade 
é a de gestão de contratos. O MSI unifi ca 
a gestão dos contratos de forma mais 
simples: um único regente que cuida de 
tudo e não permite que empresas dife-
rentes prestem os mesmos serviços e que 
a empresa contratante não tenha gastos 
duplicados ou desnecessários.

Twitter

Ao invés de ter pessoas cuidando de 
diversos contratos, no modelo MSI a ges-
tão de todos os contratos com os diversos 
provedores é feita de forma unifi cada e 
centralizada. Assim, além de ganhos em 
produtividade, temos também maior poder 
de negociação com serviços contratados. 
Ambos benefícios trazem também redu-
ções de custos operacionais.

O cliente fi nal, sem um "maestro" para 
reger esses serviços e contratos, acaba in-
cluindo serviços redundantes em ambos os 
pacotes, criando um gasto desnecessário.

• Aumento da satisfação do consu-

midor

O MSI permite a construção de SLAs 
(níveis de serviços contratados) basea-
dos na experiência do usuário, e não no 
serviço em si.

Por exemplo, ao implementar redes cor-
porativas (WAN), a empresa contratante 
pode defi nir qual é a sua prioridade: se é a 
disponibilidade do serviço de conectividade 
ou o seu impacto no serviço de voz corpo-
rativa, por exemplo. Ou seja, a empresa 
tem a possibilidade de customizar seus 
serviços de acordo com suas necessidades. 
E a provedora do MSI, conhecendo essas 
necessidades, pode oferecer as soluções 
da maneira mais adequada à realidade 
daquele cliente.

São muitas as vantagens que uma solução 
como o MSI pode trazer, mas a principal é 
permitir que a empresa foque naquilo que 
gera receitas e novos negócios, sem perder 
tempo e dinheiro cuidando de contratos e 
provedores de serviços.

(*) É diretor de serviços corporativos da Orange 
Business Services nas Américas.

O Strava, maior rede social de participação 
esportiva do mundo, com mais de 47 milhões 
de atletas e um milhão de novos usuários a 
cada 30 dias, anunciou nesta quarta-feira, 
6/11, o lançamento do Metro 3.0. A nova versão 
da plataforma de dados foi reformulada para 
ajudar ainda mais a melhorar a infraestrutura 
de transporte das cidades, empoderando ur-
banistas e ativistas com as últimas novidades 
sobre o deslocamento diário das pessoas em 
atividades de rotina, como, por exemplo, ir 
ao trabalho.

Diferente de um treino ou prova, o deslo-
camento (commuting, em inglês) nada mais 
é do que ir de bicicleta ou a pé de um ponto 
a outro da cidade, seja para ir de casa ao tra-
balho, para chegar ao local onde se estuda ou 
simplesmente para resolver as tarefas do dia 
a dia. No ano passado, houve um aumento de 
42% nos deslocamentos (commuting) inseri-
dos no Strava, provando que as pessoas estão 
preferindo cada vez usar menos os carros ou o 
transporte público. Somente as atividades de 
deslocamento dos usuários do Strava compen-
saram 46,2 milhões de toneladas de CO2 no 
ano passado. Isso é mais do que as emissões 
anuais de CO2 da Noruega ou de Hong Kong.

"O que se nota ao redor do mundo é que 
os investimentos em infraestrutura não 
conseguem acompanhar as mudanças de 
comportamento das pessoas. Aqui no Brasil 
ou em grandes cidades da Europa e dos EUA, 
congestionamentos no trânsito são cada vez 
mais frequentes. Em paralelo, há um aumento 
de pessoas se deslocando de bicicleta ou a pé, 
pelas mais diferentes razões. Com o cresci-
mento desses deslocamentos, a importância 

de um serviço como o Strava Metro cresce 
exponencialmente", comenta Rosana Fortes, 
Country Manager do Strava no Brasil.

Desde a sua criação em 2012, o Strava Metro 
contribuiu com mais de 300 cidades em todo 
o mundo a melhorar a infraestrutura para 
pedestres e ciclistas, com base em informa-
ções do maior conjunto de dados anônimos e 
agregados sobre transporte ativo do mundo. 
A nova plataforma Metro 3.0 oferece esses 
insights pela primeira vez em um painel de 
controle e uma ferramenta de visualização 
fáceis de explorar.

O Metro 3.0 permite que qualquer pessoa 
trabalhando com planejamento de transporte, 
independentemente de sua formação técnica, 
obtenha respostas para perguntas como estas:

• Onde estão os corredores mais populares 
de uma cidade?

• Os habitantes utilizam novas infraestru-
turas, como ciclovias?

• Como o deslocamento ativo mudou em 
relação aos anos anteriores?

• A paridade de gênero já foi alcançada 
quando falamos de deslocamento pela 
cidade?

• Quais partes da cidade estão atualmente 
mais bem conectadas à infraestrutura de 
transporte existente?

Com o Strava Metro podemos ver quais rotas 
estão sendo usadas para que possamos investir 
seletivamente na infraestrutura onde faz senti-
do", diz Heidi Goedhart, gerente de transporte 
ativo do Departamento de Transportes de 
Utah, nos Estados Unidos, que trabalha com 
o Metro há dois anos. "A nova plataforma nos 
dá a oportunidade de aprender bastante com 

apenas alguns cliques. Usamos os dados para 
coletar informações sobre os usuários em nosso 
sistema de transporte, conforme necessário. 
As lições aprendidas facilitarão nossa coorde-
nação interna e com os nossos parceiros, o que 
tem um efeito positivo no desenvolvimento de 
nossa rede de infraestrutura de transporte em 
todo o estado”.

O Strava Metro oferece resultados precisos 
que custam apenas uma fração do que os 
métodos convencionais, como sistemas de con-
tagem eletrônica e câmeras de vídeo, exigem. 
A plataforma fornece informações sensíveis à 
privacidade que protegem os indivíduos, per-
mitindo que os membros do Strava contribuam 
diretamente para melhorar a infraestrutura de 
transporte para toda a comunidade.

O Strava Metro faz parcerias exclusivamente 
com organizações diretamente envolvidas 
no planejamento, construção e operação de 
infraestruturas de transporte, bem como com 
pesquisadores que trabalham neste campo. O 
acesso à plataforma Metro é possível por meio 
de uma assinatura anual.

As atividades dos membros do Strava mos-
tradas na plataforma Metro são agregadas e 
são totalmente anônimas, de acordo com os 
padrões do Regulamento Geral sobre a Prote-
ção de Dados da União Europeia e da Lei de 
Privacidade do Consumidor da Califórnia. As 
atividades marcadas como privadas nunca são 
compartilhadas e os membros sempre podem 
excluir seus dados dos registros do Metro.

Para saber mais sobre o Strava Metro e 
solicitar acesso de parceiro à nova plataforma 
Metro 3.0, visite metro.strava.com.

Plataforma de dados contribui para melhoria 
da infraestrutura de transporte nas cidades


