
 
 

 

 

  

ESTRATÉGIA COMPETITIVA NO MERCADO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO BRASILEIRO  

Estudo de caso de uma empresa do setor de adquirência 

 

Ana Clara Mello Costa Akra 

Henrique de Oliveira Duarte 

 

 

 

Projeto de graduação apresentado ao Curso de 

Engenharia de Produção da Escola Politécnica, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Engenheiro. 

 

Orientador: Adriano Proença 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Agosto de 2018 





iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Akra, Ana Clara Mello Costa 

                Duarte, Henrique de Oliveira 

                       Estratégia competitiva no mercado de meios de pagamento 

                        brasileiro - Estudo de caso de uma empresa do setor de  

adquirência/ Ana Clara Mello Costa Akra, Henrique de Oliveira 

Duarte – Rio de Janeiro/ Escola Politécnica, 2018. 

                  XI, 77 p.: il.; 29,7 cm 

                  Orientador: Adriano Proença, D. Sc 

                 Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/ 

                Curso de Engenharia de Produção, 2018. 

                  Referências Bibliográficas: p. 71-77 

                  1. Estratégia Competitiva  2. Meios de Pagamento  

3. Adquirência 

          I. Proença, Adriano II. Universidade Federal do Rio de  

Janeiro, UFRJ, Curso de Engenharia de Produção  

III. Estratégia competitiva no mercado de meios de  

pagamento brasileiro      

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

ANA CLARA AKRA 

Inúmeras vezes meu pai me disse que o período universitário seria o melhor da 

minha vida. Chegando ao final dele, posso dizer que fui muito feliz no Fundão, mas 

espero que não tenha sido o melhor, porque tenho muita vida pela frente e quero ser feliz 

como fui aqui mais vezes.  

Primeiro, gostaria de agradecer aos meus familiares. Aos meus pais, Celia e Samir, 

por estarem sempre fazendo o backoffice das minhas loucuras e nunca terem colocado 

limites nos meus sonhos. À Nil, que desde que eu nasci assumiu parte do papel de mãe 

na minha vida. Ao Pedro, meu irmão, agradeço por dividir tantos momentos comigo. Por 

fim, ao meu avô, Manoel, de quem sinto saudades todos os dias, obrigada por ter sido 

meu grande incentivador.  

Segundo, aos amigos. À turma mais linda que o CT já viu, o meu muito obrigada 

pelo apoio durante essa longa jornada de aulas, provas, trabalhos de campo e trânsito para 

o Fundão. Sem vocês eu não teria chegado aqui. Aos amigos do intercâmbio, em especial 

os irmãos que ganhei na rua das Doze Casas: aquele ano não teria sido nada sem vocês. 

Aos outros amigos que fiz ao longo desses cinco anos e meio, seja em jogos universitários, 

na Fluxo, na Liga de Investimentos, ou pelos corredores do Bloco F, obrigada pela 

companhia e por terem feito parte da minha formação.  

Terceiro, aos professores. Obrigada por se dedicarem a uma profissão tão pouco 

valorizada em nosso país. Sem vocês o nosso curso não teria o mesmo valor. Não desistam 

de estar sempre o aprimorando e podem contar comigo para isso.  

Finalizo essa jornada com sentimento de agradecimento profundo a este 

estabelecimento de ensino, que assim como o Colégio Militar do Rio de Janeiro, mudou 

a minha vida. E que venham muitas fases incríveis como esta! 



v 
 

AGRADECIMENTOS 

HENRIQUE DUARTE 

  

Meu percurso na UFRJ foi um pouco fora do padrão. Seis meses na Metalúrgica, 

dois anos e meio na Eletrônica, dois anos e meio na Produção e um ano no Porto. Cada 

parte dessa experiência se mostrou especial. Na metalurgia e na eletrônica fiz grandes 

amigos, a quem agradeço por terem tornado o início do caminho feliz. 

 Ainda no primeiro período, em 2012, entrei para os times de futebol da engenharia 

da UFRJ. As mais de dez viagens para jogos universitários e as incontáveis Noites ao lado 

dos irmãos de River, Bancofolia e Futsal, foram o maior legado que a UFRJ me deixou. 

Obrigado por tornarem meus períodos leves, vocês me fizeram aproveitar o lado mais 

divertido da UFRJ. Espero que as viagens e resenhas continuem por muito tempo. 

 Após a mudança de curso, já na produção, conheci alunos e alguns professores 

incríveis. Agradeço aos grandes amigos de Baixo F, FPqV, e a esses professores, vocês 

me ensinaram muito e tornaram possível a formação de uma pessoa mais consciente e de 

um profissional melhor. 

 Aos amigos portugueses, brasileiros e de todo o mundo que conheci no 

intercâmbio, fica aqui o meu agradecimento pelo ano mais feliz de todos. Minha história 

no Porto não teria sido a mesma sem as três mulheres incríveis com quem morei na rua 

das Doze Casas. Muito obrigado, também, ao Raphael, por me deixar fazer parte da linda 

história da bolsa iniciada pelo Daniel, e que continuarei em um futuro próximo. 

 Por último, agradeço aos que estiveram todos os dias comigo, meu núcleo próximo 

da família: Beatriz, Sandra, Francisco, Eneide, Livia, Laura, Luiza, Biana e Felipe. 

 Com o apoio de todos vocês, foi um período fácil, divertido, leve, e que guardarei 

para sempre como um dos mais felizes da minha vida. Que venha uma nova fase.  

Obrigado! 



vi 
 

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Produção. 

 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA NO MERCADO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

BRASILEIRO  

Estudo de caso de uma empresa do setor de adquirência 

 

Ana Clara Mello Costa Akra 

Henrique de Oliveira Duarte 

Agosto/2018 

 

Orientador: Adriano Proença 

Curso: Engenharia de Produção 

 

Em um ambiente mercadológico cada vez mais dinâmico, a determinação de uma boa 

estratégia competitiva possui papel crítico para a sobrevivência das empresas. Isso porque 

para determinar esta estratégia é preciso entender todos os atores que ditam o 

funcionamento deste mercado. Além disso, é preciso compreender quais são os fatores 

estratégicos, e como eles influenciam o sucesso de uma empresa. Dessa forma, o presente 

estudo busca entender a dinâmica do setor de adquirência no Brasil, bem como analisar o 

posicionamento atual de uma empresa neste. Tudo isto a partir de conceitos estratégicos 

consagrados na literatura como Porter (1980) e Bradenburguer e Nalebuff (1997) e outros 

mais recentes, como os escritos por Zook e Allen (2016) e Christensen (2016). 

 

 

Palavras-chave: Estratégia Competitiva, Meios de Pagamento, Adquirência 

 

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Industrial Engineer. 



vii 
 

 

COMPETITIVE STRATEGY IN THE BRAZILIAN MEANS OF PAYMENT 

MARKET  

Case study of an acquiring company 

 

Ana Clara Mello Costa Akra 

Henrique de Oliveira Duarte 

August/2018 

 

Advisor: Adriano Proença 

Course: Industrial Engineering 

 

In an increasingly dynamic market environment, the choice of a good competitive strategy 

plays a critical role in the survival of companies. This is because in order to determine 

this strategy, it is necessary to study all the actors that dictate the functioning of this 

market. In addition, you need to understand what the strategic factors are, and how they 

influence the success of a company. Thus, the present study seeks to understand the 

dynamics of the acquiring sector in Brazil, as well as analyze the current positioning of 

one of its companies. All of this based on well-accepted strategic concepts in the 

literature, from Porter (1980) and Bradenburguer and Nalebuff (1997), and other more 

recent ones, such as those written by Zook and Allen (2016) and Christensen (2016). 

 

 

 

Keywords: Competitive Strategy, Means of Payment, Acquiring 

  



viii 
 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

1.1. MOTIVAÇÃO .............................................................................................................. 1 

1.2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 1 

1.2.1. Gerais .................................................................................................................... 1 

1.2.2. Específicos ............................................................................................................ 1 

1.3. METODOLOGIA ......................................................................................................... 2 

1.4. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO......................................................................... 2 

1.5. LIMITAÇÕES ............................................................................................................... 3 

2. QUADRO CONCEITUAL ................................................................................................... 4 

2.1. REDE DE VALOR ....................................................................................................... 4 

2.2. A TAREFA-A-SER-FEITA (JOB TO BE DONE) ..................................................... 10 

2.3. MENTALIDADE DO FUNDADOR (FOUNDER’S MENTALITY) .......................... 11 

2.4. MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TECHONOLOGY ACCEPTANCE 

MODEL) .................................................................................................................................. 14 

2.5. CAPACITAÇÕES DINÂMICAS ............................................................................... 16 

2.6. FRAMEWORK DE ANÁLISE A SER UTILIZADO ................................................. 16 

3. MERCADO DE MEIO DE PAGAMENTOS NO BRASIL ............................................... 18 

3.1. COMO O MERCADO DE MEIOS DE PAGAMENTO FUNCIONA ...................... 18 

3.2. BANDEIRAS E CARTÕES ....................................................................................... 21 

3.2.1. Histórico no mundo ............................................................................................. 21 

3.2.2. Histórico no Brasil .............................................................................................. 22 

3.3. A ADQUIRÊNCIA ..................................................................................................... 23 

3.3.1. Peculiaridades do mercado brasileiro .................................................................. 23 

3.3.2. Histórico da adquirência no Brasil ...................................................................... 24 

3.3.2.1. Duopólio até 2010 ........................................................................................... 25 

3.3.2.2. A principal atuação da regulação no setor (2010) ........................................... 27 

3.3.2.3. A adquirência no Brasil de 2010 até hoje ........................................................ 28 

4. O SETOR DE ADQUIRÊNCIA BRASILEIRO ................................................................. 31 

4.1. A TAREFA-A-SER-FEITA ........................................................................................ 31 

4.2. REDE DE VALOR ..................................................................................................... 32 

4.2.1. Fornecedores ....................................................................................................... 32 

4.2.2. Lojistas ................................................................................................................ 34 

4.2.3. Entrada de novos concorrentes ............................................................................ 35 

4.2.4. Produtos substitutos ............................................................................................. 37 



ix 
 

4.2.5. Complementares .................................................................................................. 38 

4.2.6. Concorrentes........................................................................................................ 40 

4.2.7. Não-mercado ....................................................................................................... 45 

4.2.7.1. Tecnologia ....................................................................................................... 45 

4.2.7.1.1. Near Field Communication (NFC) .................................................................. 46 

4.2.7.1.2. Quick Response Code (QR Code) ................................................................... 48 

4.2.7.2. Regulação ........................................................................................................ 50 

4.3. SÍNTESE ..................................................................................................................... 51 

5. ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DO SETOR ................................................... 56 

5.1. HISTÓRICO ............................................................................................................... 56 

5.2. SITUAÇÃO DAS EMPRESAS DO GRUPO HOJE .................................................. 57 

5.2.1. Empresa de gateway de pagamentos ................................................................... 57 

5.2.2. Empresa fornecedora de TEF .............................................................................. 58 

5.2.3. Empresa Subadquirente ....................................................................................... 59 

5.2.4. Empresa de conciliação de recebíveis ................................................................. 59 

5.2.5. Empresa de adquirência: a empresa Beta ............................................................ 60 

6. EMPRESA BETA INSERIDA NO MERCADO DE ADQUIRÊNCIA BRASILEIRO .... 61 

6.1. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DE MERCADO DA EMPRESA BETA ........ 61 

6.2. A “MENTALIDADE DO FUNDADOR” E OS RECURSOS DA EMPRESA BETA

 63 

6.3. POSSÍVEL NOVO POSICIONAMENTO DA ADQUIRENTE ................................ 66 

7. CONCLUSÃO .................................................................................................................... 69 

7.1. RESUMO .................................................................................................................... 69 

7.2. LIMITAÇÕES ............................................................................................................. 69 

7.3. CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS ..................... 70 

7.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 70 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 72 

 

 

  



x 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: As "5 Forças de Porter" ..................................................................................... 4 

Figura 2: A Rede de Valor ................................................................................................ 5 

Figura 3: Framework adaptado para o projeto de graduação ........................................... 6 

Figura 4: A Mentalidade do Fundador ........................................................................... 13 

Figura 5: O Modelo de Aceitação Tecnológica .............................................................. 15 

Figura 6: O funcionamento do mercado de meio de pagamentos .... Erro! Indicador não 

definido.8 

Figura 7: Histórico da taxa SELIC ................................................................................. 24 

Figura 8: Linha do tempo do mercado de adquirência brasileiro ................................... 25 

Figura 9: "Como os brasileiros pagam as contas" .......................................................... 38 

Figura 10: Market share adquirentes brasileiras ............................................................ 41 

Figura 11: Demonstrativo de resultados de quatro adquirentes ..................................... 43 

 

 

  



xi 
 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1: Market share de ativos totais dos principais bancos brasileiros ..................... 53 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

Ponto de partida para decisões que definem o rumo das empresas que temos hoje, 

o estudo de estratégia permite entender o setor no qual a empresa está inserida e seu 

posicionamento. Independente do setor a ser analisado, uma avaliação estratégica bem-

feita de uma empresa permite o entendimento do seu potencial para o futuro, seja este de 

estagnação, de ganhos, de perdas, ou, até mesmo, de extinção da empresa. Além disso, as 

decisões tomadas pelo comando das empresas, a partir de uma avaliação estratégica, 

podem modificar a situação em que ela se encontra, podendo ter efeitos na sociedade de 

uma forma geral. 

Portanto, a motivação para o presente estudo veio da possibilidade deste ser capaz 

de analisar estrategicamente um setor de mercado e poder apontar possíveis caminhos a 

serem seguidos por seus players. Esta perspectiva, futuramente, pode se revelar de grande 

importância na formação de um Engenheiro de Produção. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Gerais 

Como objetivo geral, busca-se aprender a desenvolver um framework de análise 

para uma dada situação competitiva. A partir disso, tornar-se capaz de combinar 

diferentes conceitos estratégicos, e utilizá-los para analisar um setor competitivo e as 

companhias inseridas no mesmo. Com isso, é possível desenvolver capacidades de análise 

para lidar com diferentes situações mercadológicas 

1.2.2. Específicos 

Como objetivo específico do presente estudo, busca-se entender como funciona o 

mercado de adquirência no Brasil, qual a situação competitiva do mesmo hoje, e como a 

empresa, objeto de estudo, nele se posiciona. A importância do entendimento deste 
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mercado se deu pelo fato do mesmo estar em voga, devido às grandes mudanças que 

sofreu recentemente. 

1.3. METODOLOGIA 

Neste estudo foi desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória, com uso de 

ferramentas de cunho qualitativo, com suporte de dados numéricos. Além disso foi 

realizado um estudo de caso de uma empresa do setor de adquirência. Para tal, foi feita 

uma pesquisa bibliográfica em literaturas consagradas e em obras mais recentes, e 

também se buscou por notícias e exemplos que promovessem o entendimento do assunto. 

Com isso, foi estabelecido um framework de análise para contextualizar o estudo de caso.  

Complementou-se a análise desse setor com notícias de jornais e revistas 

brasileiros. Dessa forma, foi possível obter fontes mais atuais sobre um mercado em 

constante mudança. Além disso, relatórios dos maiores bancos de investimento do país, 

nomeadamente, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e a administradora de recursos Dynamo, 

permitiram observar esse mercado da ótica de um investidor. 

Um dos autores deste trabalho, durante a elaboração do mesmo, trabalhou na 

empresa que é objeto do estudo de caso. Dessa forma, teve acesso ao dia a dia da mesma, 

possibilitando, assim, uma análise mais robusta. Além disso, para corroborar suas ideias, 

teve a oportunidade de entrevistar informalmente pessoas de diferentes níveis 

hierárquicos da empresa. Estas não terão a sua identidade revelada, estavam cientes da 

elaboração deste projeto de graduação e as entrevistas não serão aqui detalhadas. Por fim, 

nenhuma das informações aqui contidas são de cunho confidencial. 

1.4. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO 

Em primeiro lugar, após esta introdução, na seção 2, é apresentado o quadro 

conceitual do trabalho. O objetivo desta seção é elaborar um framework, a partir de 



3 
 

estudos de autores consagrados, para análise do setor de adquirência e da empresa objeto 

do estudo de caso. 

Na seção 3 explora-se o mercado de meios de pagamento no Brasil, explicando 

quem são seus atores e como é a sua dinâmica de funcionamento. Além disso, é 

apresentada o histórico desse setor, e quais foram as principais mudanças no mercado 

brasileiro que levaram o cenário atual. 

Na seção 4 é feita a análise do setor de adquirência no Brasil, primeiramente a 

partir do conceito de tarefa-a-ser-feita. Em seguida, é utilizada a Rede de Valor para 

analisar os principais agentes do mercado.  

Na seção 5 é apresentada a adquirente que é objeto de estudo do presente trabalho, 

a partir do seu histórico. Em seguida, são detalhadas as outras quatro empresas que fazem 

parte da holding e, por fim, a adquirente em si.  

Na seção 6 é feita a análise da empresa que é objeto deste estudo, iniciando por 

uma avaliação do posicionamento da empresa atualmente. Em seguida é aplicado o 

conceito de “mentalidade de fundador” para ajudar a entender como a empresa está e, por 

fim, é proposto um novo posicionamento para a mesma.  

Finalmente, a seção 7 contém a conclusão do trabalho, e a seção 8, as referências 

bibliográficas. 

1.5. LIMITAÇÕES 

Devido ao difícil acesso aos dados das empresas do setor, optou-se por não se 

aprofundar nas análises financeiras das empresas. Apenas mostrou-se os resultados em 

um dado ano das duas empresas de capital aberto do setor e foram feitas algumas 

inferências sobre os mesmos.  
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2. QUADRO CONCEITUAL 

A presente seção explicita as referências conceituais que foram utilizadas ao longo 

deste trabalho. Ao detalhar cada uma, é possível ter o entendimento do conceito que é 

proposto e, com isso, ter capacidade para entender as análises que foram feitas ao longo 

do trabalho. Além disso, na última seção, 2.6, é elaborado um framework próprio do 

presente trabalho a partir destes conceitos. 

2.1. REDE DE VALOR 

Para se entender o ambiente competitivo no qual uma organização está inserida, 

é possível utilizar alguns modelos ou uma combinação deles. Em 1980, em seu livro 

Competitive Strategy, Michael Porter publicou o modelo conhecido hoje como “5 forças 

de Porter”. Nele, o autor relaciona a força relativa dos vários agentes de um dado setor, 

tais como: clientes; fornecedores; concorrente; produtos substitutos; e ameaça de novos 

entrantes, conforme Figura 1. 

Figura 1: As “5 Forças de Porter” 

Fonte: Adaptado de Porter (1997) 

Em 1997, no livro Co-Opetition, Adam Brandenburguer e Barry Nalebuff 

propuseram o modelo da Rede de Valor, representado na Figura 2. A contribuição desse 

modelo é a generalização da análise de ambiente competitivo, incluindo o papel dos 

complementares. Esses são aqueles cujo produto ou serviço, quando combinado com o 
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do player estudado, aumenta o valor percebido pelo cliente ou diminui os custos das duas 

empresas. 

 

Figura 2: A Rede de Valor 

Fonte: Adaptado de Bradenburguer e Nalebuff (1997) 

Os modelos descritos anteriormente se mostraram robustos e capazes de sustentar 

análises de diferentes situações de mercado. Entretanto em vários setores, sobretudo nos 

que são intensivos em tecnologia e nos que são muito regulados, não é possível 

desconsiderar a dimensão dita não-mercado. Essas forças não-mercado influenciam o 

mercado como um todo, mas não são controladas diretamente pelas forças de mercado – 

presentes nas “5 Forças de Porter” e na “Rede de Valor”. A tecnologia é um mercado à 

parte, que influencia a maioria dos demais mercados. Enquanto a regulação costuma ser 

controlada pelo Governo ou algum órgão específico. 

Para o mercado de adquirência brasileiro, objeto de estudo deste trabalho, a 

regulação teve papel destacado em 2010, e hoje continua influenciando fortemente o 

movimento dos players, como será detalhado nos itens 3 e 4. No que tange à tecnologia, 

o peso é ainda maior, sendo base para diferentes inovações que mudaram esse mercado 

em todo o mundo, com, por exemplo, os pagamentos por celular, ou por cartão, ou online. 
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Dessa forma, para estudar esse setor a fundo, adota-se neste trabalho um quadro 

conceitual que concilia os conceitos de Porter (1980) e Nalebuff e Bradenburguer (1997), 

com o conceito das forças não-mercado de tecnologia e regulação. Adaptações no modelo 

foram realizadas para que a topografia desse setor (Ghemawat 1999) pudesse ser melhor 

estudada.  

Uma representação, Figura 3, e breve descrição de cada uma das oito dimensões 

a serem consideradas ajudam a entender o framework adotado. 

Figura 3: Framework adaptado para o projeto de graduação 

Fonte: Elaboração própria 

1. Concorrentes: Porter (1980) trata a rivalidade entre concorrentes como uma 

disputa entre posições competitivas, coordenando preços, novos produtos, 

publicidade, garantias, entre outros. Nesta dimensão deve-se analisar os demais 

players do mercado, passando por seus diferenciais competitivos, seu share e seu 

posicionamento. 

2. Clientes/Compradores: Nessa dimensão são analisadas as preferências dos 

consumidores, bem como a poder de barganha dos mesmos perante as empresas 

do setor. De acordo com Porter (1980), o poder de barganha dos compradores 
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depende, por exemplo, da situação entre oferta e demanda do mercado, e das 

características relacionadas à importância relativa desses clientes para o total do 

mercado. Quanto mais dependente for o cliente do vendedor, menor será seu poder 

de barganha, e vice e versa. 

3. Fornecedores: O poder relativo dos fornecedores perante o setor segue a mesma 

lógica do poder dos clientes. Por exemplo, fornecedores com diversos clientes e 

poucos concorrentes, possuem mais força e podem absorver mais a rentabilidade 

do mercado. 

4. Ameaça de novos entrantes: Esta dimensão busca analisar principalmente as 

barreiras à entrada no mercado. De acordo com a teoria microeconômica, o lucro 

das empresas tende a níveis normais no longo prazo (Varian 1987), pois mercados 

com alta rentabilidade teriam aumento da intensidade da competição até o nível 

normal de lucro. Um novo entrante traz mais capacidade para o setor, e busca uma 

fatia do mercado para si. Quando não há barreiras à entrada, isso tende a gerar 

uma redução nos lucros das empresas. As seis principais barreiras à entrada, 

segundo Porter (1980) e Shapiro (1994), são: economias de escala; diferenciação 

do produto; necessidade de capital; custos de mudança; acesso aos canais de 

distribuição; e desvantagem de custo independente de escala. 

5. Substitutos: Os produtos substitutos são produtos diferentes que cumprem a 

mesma função. Normalmente, o consumidor opta por comprar apenas um dos 

dois. Em alguns casos é fácil identificar os produtos substitutos: como a margarina 

e manteiga. Em outros, nem tanto: um brinquedo objetiva entreter uma criança, 

um livro ou uma TV podem ter a mesma função. 

6. Complementares: Por outro lado, os produtos complementares são consumidos 

junto com os produtos do player/mercado estudado. Dessa forma, um aumento no 
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consumo de um bem complementar é positivo. Parcerias entre empresas com 

produtos complementares são comuns e melhoram a posição das mesmas. 

7. Tecnologia: A evolução tecnológica tem papel cada vez mais importante em quase 

todos os mercados. Base de muitas inovações disruptivas, uma nova tecnologia se 

torna quase obrigatória para os players em certos mercados. Nesse caso, possuir 

a tecnologia ou ter bons relacionamentos com quem as desenvolve, pode prover 

um forte diferencial para as empresas. 

8. Regulação: Porter (1980) já havia citado o governo em seu modelo de “5 Forças”, 

entretanto o fez apenas como um possível criador de barreiras a novos entrantes. 

Na verdade, a regulação pode ser responsável por muitas outras características dos 

mercados, entre eles a cooperação entre players e a criação de controles na 

precificação dos produtos. 

Apesar das descrições anteriores, importa destacar que uma empresa pode assumir 

mais de um papel. Por exemplo: competidores que têm muito poder de barganha ou 

volume frente aos fornecedores, podem reduzir o preço de um mercado inteiro para um 

insumo.  

A busca por vantagens competitivas que criem barreiras para a penetração dos 

competidores está no centro da discussão sobre estratégia competitiva. Bruce Greenwald, 

em seu livro Competition Demystified, de 2005, defende que as vantagens competitivas 

que criam barreiras são de três naturezas: oferta; demanda; e economias de escala.  

O primeiro tipo costuma aparecer na forma de liderança em custo por unidade e 

patentes. Já o segundo, se centraliza em formas de cativar o cliente: através do hábito; 

dos custos de mudança; de procura; e de efeitos de rede. Apenas existem efeitos de rede 

quando um cliente se beneficia do uso do mesmo produto por um outro cliente. Por 
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exemplo, o aplicativo de comunicação Whatsapp possui mais valor para um usuário 

quando o número de usuários cresce. 

Em terceiro lugar, o autor cita as amplamente conhecidas economias de escala, 

destacando uma confusão comum entre os conceitos economia de escala e de um volume 

grande de vendas. Essas economias apenas aparecem quando os custos fixos são altos e 

diluídos por muitas vendas ou quando um grande volume permite a viabilização de uma 

solução tecnológica mais eficiente. Greenwald (2005) cita o caso do Wal-Mart, cujo 

sucesso inicial poderia ser explicado por conseguir liderança em mercados locais. Quando 

a empresa se espalhou e, consequentemente, desconcentrou suas lojas, seus custos fixos 

acompanharam a expansão de suas unidades. Rumelt (2011) complementa a explicação 

do sucesso da empresa de Sam Walton através da influência de economias de rede. Isso 

porque o volume das várias lojas da empresa, juntamente com seu sistema logístico 

integrado e o uso avançado da tecnologia do código de barras, por exemplo, permitiram 

que a economia prosperasse. 

Um último conceito que precisa ser citado nesta parte do quadro conceitual, é o 

das barreias à mobilidade (Porter 1980). Kupfer e Hasenclever (2002), defendem que 

essas barreiras se apresentam como qualquer impedimento a mobilidade de capital no 

longo prazo, tanto de entrada quanto de saída. Além disso, as tais barreiras devem 

viabilizar a existência de lucro superiores ao normal para as empresas que estejam 

integradas no grupo protegido pelas barreiras. 

Em alguns casos, a barreira à mobilidade pode ser entendida quase como a criação 

de um novo setor. Isso ocorre quando ela permite que um grupo estratégico (Porter 1980) 

tenha retornos muito bons, mas também que um segundo grupo tenha retornos 

considerados aceitáveis. Nesse cenário, a ascensão do segundo para o primeiro grupo é 

muito improvável. Dentro destes grupos estratégicos, ainda de acordo com Porter, as 
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empresas possuem estratégias semelhantes. Entretanto, os diferentes grupos competem 

uns com os outros de forma desigual. 

2.2. A TAREFA-A-SER-FEITA (JOB TO BE DONE)  

Em um contexto de inovação baseado em processos rigorosos de pesquisa e 

desenvolvimento, é possível observar empresas desperdiçando muita energia, tempo e 

dinheiro para conseguir apenas inovações incrementais em seus produtos ou serviços 

atuais. Além disso, quando o lançamento dos mesmos pretende ser de ruptura do status-

quo, desvios radicais podem ocorrer no que era planejado, e a disrupção deixar de ocorrer.  

Nos anos 90, a teoria das Inovações Disruptivas, abordada também por Clayton 

Christensen no livro Competing Against Luck (2016), descreveu o fenômeno da 

redefinição de um mercado. Essa caracterização foi dada por uma inovação que 

introduzisse simplicidade, conveniência, acessibilidade e viabilidade financeira em 

situações de alto custo e complexidade. A “teoria”, não aborda a temática de como inovar, 

e sim, a resposta competitiva a inovações. Isso fez parecer que, mesmo com todo tipo e 

tratamento de informação que existe hoje, como os dados sobre os consumidores, as 

técnicas de Big Data e Machine Learning, e a percepção sobre tendências e necessidades 

dos consumidores, a inovação ainda caracterizar-se-ia pela sorte. 

Na verdade, a informação não tem sido usada de maneira adequada; as perguntas 

feitas aos clientes não explicam o porquê de suas escolhas. Dado um conjunto de dados, 

é possível analisá-lo para determinar padrões de comportamento, perfis de clientes ou 

ainda estabelecer uma correlação que conforme um determinado padrão. Mesmo assim, 

não é possível saber o porquê da decisão de um consumidor de adquirir um produto. Até 

mesmo a necessidade pode não justificar isso, como no caso de uma pessoa que compra 
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algo para comer sem estar com fome. Qual o trabalho a ser realizado por essa comida se 

não alimentar? 

A análise da tarefa-a-ser-feita, portanto, estuda a tarefa para a qual certo produto 

ou serviço é contratado em uma certa circunstância, e para um certo perfil de cliente, 

fornecendo assim, orientações para a inovação. Além disso, analisa a concorrência, 

permitindo identificar uma diferenciação real e uma oferta que construa uma vantagem 

competitiva a longo prazo. A definição de “tarefa” neste caso é o progresso que uma 

pessoa está buscando fazer em uma determinada circunstância. É, em geral, algo contínuo 

ou recorrente. A circunstância é o contexto específico no qual a demanda para tal tarefa 

surge  

Após a compreensão do que é a tarefa, é necessário entender o conjunto correto 

de experiências que acompanham o produto ou serviço que realizam o mesmo. O objetivo 

é ter certeza de que os recursos e os processos internos da empresa sejam integrados para 

focar sistematicamente na tarefa. Isso porque ainda que os concorrentes possam copiar 

um produto, dificilmente conseguirão copiar as experiências que estão integradas aos 

processos da empresa.  

É importante ressaltar que a forma como se entende a tarefa pode redefinir o ramo 

de negócios atual da empresa; o tamanho e a configuração do mercado na qual ela 

concorre; e quem são seus concorrentes. Com isso, pode-se enxergar clientes onde nada 

parecia existir, oportunidades onde menos se esperava ou ameaças que estão invisíveis. 

2.3. MENTALIDADE DO FUNDADOR (FOUNDER’S MENTALITY) 

O livro, apresentado em 2016 por dois sócios da Bain & Company: Chris Zook e 

James Allen, a partir do conhecimento de clientes próprios e da base de dados da empresa, 

aborda a importância da mentalidade do fundador no desenvolvimento de uma 
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companhia. Segundos dados da Bain & Company, apresentados no livro, companhias que 

têm essa mentalidade retornam ao acionista 410% acima do índice Standard & Poor’s 

5001. 

O fundamento de toda a discussão sobre a qual desenvolvem tal sentido de 

importância é: o paradoxo do ganho crescimento versus ganho de complexidade; e a 

importância da rápida reação nos momentos de crise, dado que 80% das grandes variações 

de valor de uma empresa estão relacionadas a decisões tomadas nesses momentos, 

segundo, novamente, dados da Bain & Company apresentados no livro.  

A “mentalidade de fundador”, segundo os autores, possui três atributos:  

1. Missão insurgente;  

2. Obsessão com a linha de frente; 

3. “Cabeça de dono”.   

O primeiro, “Missão Insurgente”, caracteriza-se pelo estabelecimento de uma 

missão de longo prazo que dê motivação e importância para o trabalho baseado na mesma. 

Esta pode ser: o atendimento de qualidade para um cliente que é mal atendido pelo 

mercado atual ou a criação de um novo mercado.  

O segundo, “Obsessão com a linha de frente”, representa o cuidado com resultado 

final que é entregue pela empresa, ou seja, a qualidade do contato com o cliente e o que 

é oferecido ao mesmo. Esse atributo se manifesta das seguintes maneiras: no cuidado com 

os detalhes da operação e na meticulosa avaliação da satisfação do cliente e dos 

funcionários da “linha de frente”.  

                                                           
1 Índice de mercado da empresa Standard & Poor’s, que reúne 500 das principais ações das bolsas de 
valores dos Estados Unidos da America (https://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/home - 
Acesso em 23/08/2018) 

https://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/home
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O terceiro, “Cabeça de dono”, caracteriza-se pelo comportamento dos 

funcionários como se o negócio fosse seu, mesmo não sendo sócios. Essa conduta é 

configurada por um forte foco nos custos (“como se o dinheiro fosse seu”); o “viés para 

a ação”, ou seja, a velocidade de tomada de decisão e colocação em prática das ideias; e 

pela “aversão à burocracia”, ou seja, perdas de eficiência devido a processos e hierarquias 

organizacionais que não geram valor. A Figura 4 sintetiza os atributos da mentalidade do 

fundador.  

Figura 4: A Mentalidade do Fundador 

Fonte: Adaptado de Zook e Allen (2016) 

O detalhamento da importância dessa mentalidade se dá dividindo as crises das 

empresas em três possíveis momentos:  

1. Sobrecarga;  

2. Desaceleração; 

3. Queda livre.  

Para cada um deles é analisado como a “mentalidade de fundador” é importante para atuar 

assertivamente e obter sucesso. 

O primeiro momento de crise é chamado de Overload, ou seja, Sobrecarga. É 

caracterizada pelo momento em que empresas crescem de forma acelerada, mas sem 

preparo interno para o aumento de porte e de complexidade, permanecendo com 

procedimentos de empresa pequena. As causas descritas pelo livro para a crise são: o fato 

do fundador ser extremamente centralizador e estar atrapalhando a velocidade da 

empresa; e o distanciamento da linha de frente, causando “vozes perdidas” no contato 
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com o cliente. Além disso, há a falta de responsabilização pelos custos, o que causa a 

erosão da contabilidade da empresa, e a contratação de pessoas em larga escala e com 

diminuição da qualidade, que prejudica o nível do que era entregue ao cliente.  

O segundo momento é chamado de Stall-out, ou seja, Estagnação. É caracterizada 

pelo momento em que empresas começam a lidar com problemas da complexidade, após 

terem enfrentado as questões de crescimento. As causas que impedem a manutenção desse 

crescimento de forma rentável, são: o aumento da burocracia; e a perda de funcionalidade 

interna, que ocasionam a perda da flexibilidade e de destreza que são necessárias para 

sustentar o crescimento.  

Já o terceiro momento, é chamado de Free-fall, ou seja, Queda Livre. 

Diferentemente dos anteriores, ele pode ocorrer em qualquer momento do ciclo de vida 

de uma empresa, mas é mais comum naquelas em que o modelo de negócios está 

ameaçado, seja por inovações ou por mudanças no mercado. Fatores externos à empresa, 

como crises financeiras ou mudanças na regulação, podem ser o gatilho desse tipo de 

crise, mas as causas raiz são internas: falta de preparo lidar com o problema externo; falta 

de adaptabilidade ao novo ecossistema de negócios; e falta de motores de negócio 

secundários que pudessem ser acionados no caso de obsolescência do primário.  

2.4. MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TECHONOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL) 

Definido por Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), o Modelo de Aceitação de 

Tecnologia é mais um instrumento considerado adequado a este trabalho. Trata-se de um 

modelo que define a aceitação ou não de uma nova tecnologia a partir de dois fatores 

considerados crucias. Estes são: 

a) A percepção de utilidade (perceived usefullness); 
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b) A percepção de fácil uso (perceived ease-of-use); 

A primeira está ligada ao fato das pessoas tenderem a usar ou não um dispositivo 

ou sistema na medida em que acreditam que ele irá ajudá-las a desempenhar melhor a sua 

tarefa. A definição, portanto, é o quanto uma pessoa acredita que usando um sistema ou 

aplicação específica iria melhorar a performance do seu trabalho. 

Já a percepção de fácil uso é relativa ao fato de mesmo que os usuários em 

potencial acreditem que um determinado dispositivo ou sistema é útil, eles podem, 

simultaneamente, acreditar que este é difícil de usar. Assim, os benefícios de desempenho 

do uso são superados pelo esforço para usar a aplicação. A definição, portanto, é o quanto 

uma pessoa acredita que o uso de um sistema ou aplicação em particular será sem esforço.  

É importante enfatizar o ponto de vista do usuário, em ambos os fatores, já que 

estão sempre relacionados, por definição, pelo quanto ele acredita ser útil ou de fácil uso 

e não necessariamente o quanto a nova tecnologia o é. Isso porque, segundo Davis, 

Bagozzi e Warshaw (1989), no que as pessoas acreditam é uma variável fundamental, 

sendo determinante para além de fatos objetivos. Muitos dos sistemas estudados pelos 

autores apresentaram uma discrepância grande entre a performance percebida e a 

performance real. Ou seja, se os usuários não perceberem algo como performático ou útil, 

mesmo que o gadget o seja, eles não o comprarão. A Figura 5 sintetiza o raciocínio do 

modelo. 

Figura 5: O Modelo de Aceitação Tecnológica 

Fonte: Adaptado de Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) 
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2.5. CAPACITAÇÕES DINÂMICAS 

Em 1997, David J. Teece; Gary Pisano e Amy Shuen escreveram sobre 

capacitações dinâmicas. Sua motivação veio da questão fundamental do ramo da 

estratégia, que é como as firmas conquistam e sustentam uma estratégia competitiva, e 

pelo foco apenas em eficiência e exploração do poder de mercado em estudos estratégicos 

anteriores. Tudo isto dentro da lógica da Visão Baseada em Recursos (VBR), que, 

segundo Proença (2003) é uma perspectiva estratégica que busca entender os 

fundamentos de um posicionamento competitivo superior, e sua capacidade de se 

sustentar ao longo prazo, a partir dos recursos que a empresa dispõe. 

Uma “Capacitação Dinâmica” é definida como uma habilidade que uma 

organização tem de conquistar novas vantagens competitivas. O termo “Dinâmica” 

refere-se à capacidade de renovar competências para se alinhar às cada vez mais rápidas 

mudanças no ambiente de negócios. Já o termo “Capacitação”, enfatiza o papel principal 

da gestão estratégica em um negócio: a habilidade de adaptá-lo e integrá-lo, interna e 

externamente, para se adequar aos requerimentos de um ambiente em constante mudança. 

As Capacitações Dinâmicas são de difícil imitação, pois são resultado de decisões 

estratégicas passadas que permitiram o investimento e consequente desenvolvimento das 

mesmas. Ou seja, em algum momento da trajetória de uma organização, foi tomada a 

decisão de seguir um caminho que levou desenvolvimento de uma dada competência. 

Esta, dada a necessidade de adaptabilidade e renovação diante de novas situações 

mercadológicas, veio a se tornar uma capacitação dinâmica no longo prazo.  

2.6. FRAMEWORK DE ANÁLISE A SER UTILIZADO 

A escolha específica desse framework foi um processo. Ao analisar esse mercado, 

tanto olhando para seu histórico, quanto tentando projetar seu futuro, sentiu-se a 

necessidade de adaptar o estudo. Inicialmente, para entender a dinâmica do setor de 
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adquirência do Brasil foram utilizados apenas os modelos de “5 Forças de Porter” (1980), 

da Rede de Valor (Brandenburguer e Nalebuff 1997). 

Entretanto, a decisiva atuação da regulação no ano de 2010, bem como seus 

possíveis atos futuros, a credenciam como uma força a ser estudada. De forma 

semelhante, a incerteza tecnológica fez necessário um estudo de suas perspectivas futuras. 

Essas duas componentes são as forças classificadas como não-mercado. A regulação foi 

estudada com base em seu passado, entendendo as motivações do Banco Central e 

projetando suas ações. 

A tecnologia, porém, é mais complexa de ser analisada. Isso se deve à natureza 

diferente das duas forças – tecnologia e regulação – e, também, ao fato de que a tecnologia 

nesse setor não avançou de forma homogênea ao redor do mundo. Então, buscou-se 

robustecer a análise utilizando o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM). O TAM 

possibilitou uma análise aprofundada da possível incorporação das novas tecnologias em 

pagamentos pelos brasileiros. 

Além disso, da teoria da Tarefa-a-ser-Feita (Christensen 2016) permitiu entender 

como um produto ou serviço incorpora o progresso a ser realizado quando da contratação 

de uma dada solução de meio de pagamentos. Finalmente, o conceito de Capacitações 

Dinâmicas (Teece et al 1997) e o livro “A Mentalidade de Fundador” (Zook e Allen 

2016), foram utilizados para estudar a empresa objeto deste estudo. Dessa forma, foi 

possível compreender o momento pelo qual passa a companhia, identificar vantagens 

competitivas, e apontar possíveis caminhos a serem seguidos pela mesma. 
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3. MERCADO DE MEIO DE PAGAMENTOS NO BRASIL 

Na seção anterior, estabeleceu-se o framework de análise a ser utilizado no projeto 

de graduação. Na presente seção, o objetivo é tornar o leitor mais familiar com o mercado 

de meios de pagamento. Compreender sua história ajuda a explicar como esse setor se 

desenvolveu até o momento atual. Entender sua dinâmica e as peculiaridades do mercado 

brasileiro de meios de pagamento, permite analisar o ambiente competitivo de forma mais 

robusta. 

3.1. COMO O MERCADO DE MEIOS DE PAGAMENTO FUNCIONA 

 O mercado de meios de pagamento tem como objetivo viabilizar a 

comercialização de produtos ou serviços entre lojistas e consumidores. Para tal, conta 

com diversos atores que desempenham papéis distintos. Os principais são: o emissor; a 

“bandeira”; os adquirentes ou credenciadores; e os lojistas. As relações entre eles são 

representadas na Figura 6.  

Figura 6: O funcionamento do mercado de meios de pagamento 

Fonte: Elaboração própria 

Os consumidores (portadores de cartão) e os lojistas são os atores mais familiares 

ao cidadão comum, de modo que não precisam de um detalhamento maior, sendo o 

primeiro, aquele que paga por um bem ou serviço, e o segundo, o que vende este bem ou 
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presta o serviço. Para os outros três atores, cabe explicar melhor o papel que cumprem 

neste mercado: 

1. Emissor: Papel geralmente desempenhado por um banco, responsável por emitir 

e habilitar o cartão, identificar e autorizar o usuário, estabelecer limites de crédito 

e encargos financeiros e cobrar as faturas. Os maiores bancos do país são o Banco 

do Brasil, o Banco Bradesco, o Itaú Unibanco S.A., o Banco Santander e a Caixa 

Econômica Federal, que juntos dominam mais de 80% de market share do setor 

bancário2. 

2. Bandeira: Conecta os sistemas de adquirentes e emissores e é conhecida como 

“proprietária do esquema”, pois regulamenta as transações realizadas entre as 

duas partes. As maiores bandeiras do mundo são Mastercard e Visa. No Brasil 

existem outras, como a Elo e a Hipercard, além das bandeiras criadas para fins 

específico, como por exemplo, a Alelo e a Sodexo, cujos cartões são destinados a 

benefícios empregatícios. 

3. Adquirente: É responsável pela relação com os lojistas, tendo como atividades 

principais a captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das 

transações realizadas com cartões de crédito e débito. Costumam ser donas dos 

equipamentos POS (point of sales), as chamadas “maquininhas”. As principais 

adquirentes do país são a Cielo, a Rede, a Getnet e a Pagseguro. 

O mercado de meio de pagamentos começa com o consumidor procurando um 

banco para emitir um cartão. Em paralelo, o lojista procura uma adquirente para aceitar 

pagamentos em cartão. Quando um consumidor insere o cartão emitido pelo banco na 

máquina da adquirente, a bandeira liga os dois sistemas. Primeiro, o banco fica 

                                                           
2 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/quatro-maiores-bancos-detinham-78-do-
mercado-de-credito-do-pais-no-fim-de-2017.ghtml - Acesso em 25/08/2018 

https://g1.globo.com/economia/noticia/quatro-maiores-bancos-detinham-78-do-mercado-de-credito-do-pais-no-fim-de-2017.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/quatro-maiores-bancos-detinham-78-do-mercado-de-credito-do-pais-no-fim-de-2017.ghtml
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responsável por autorizar a compra; em termos práticos, verificar se o consumidor tem 

saldo em conta ou crédito. Na sequência, transfere ao adquirente o valor da compra 

subtraído da taxa de intercâmbio. O adquirente repassa ao lojista o valor da compra 

subtraído do MDR (Merchant Discount Rate). Este é composto pelo net MDR - fatia que 

fica com o adquirente -, pela taxa de intercâmbio do banco e pelas tarifas das bandeiras. 

Os prazos desses pagamentos variam bastante. Quanto antes algum elo da cadeia quiser 

receber a sua parte, mais terá de pagar por isso. Boa parte do faturamento das adquirentes 

se deve ao adiantamento desses recebíveis. 

O lojista perde um percentual de suas vendas ao aceitar cartões. No entanto, as 

contrapartidas são muitas: aumento nas vendas, qualidade dos recebíveis, segurança por 

não ter tanto dinheiro em caixa, e outras. Ainda com relação à segurança, o lojista passa 

a realizar uma venda a prazo sem incorrer em risco de inadimplência, que fica 

concentrado no banco emissor. O consumidor também vê benefícios como não andar com 

dinheiro no bolso, pagar a prazo, ter mais rapidez no pagamento, não depender de troco, 

e outros. 

Trata-se de um “mercado de dois lados3”, onde os participantes - adquirente, 

bandeira e emissor - tentam agradar tanto os lojistas quanto os consumidores. Outros 

mercados de dois lados são o de shopping centers - lojistas e consumidores - e televisão 

aberta - anunciantes e telespectadores. Neste tipo de mercado é comum a remuneração 

pelo serviço estar em apenas um dos lados. Lojistas pagam aluguel aos shoppings e 

anunciantes bancam a programação para que consumidores tenham livre acesso. Da 

mesma forma, os lojistas financiam o esquema montado por adquirentes, bandeiras e 

emissores.  

                                                           
3 Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/34365/33163  
- Acesso em 18/06/2018 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/34365/33163
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3.2. BANDEIRAS E CARTÕES 

3.2.1. Histórico no mundo 

A história do mercado de pagamentos como ele é hoje começa na década de 1950, 

com o surgimento do cartão de crédito. A motivação veio da necessidade de pagamento 

sem dinheiro ou cheque, de forma que o lojista tivesse confiança de que seria pago. O 

primeiro cartão de crédito foi o DinersClub, que começou sendo uma outra opção de meio 

de pagamento além do cheque e do dinheiro. Este era aceito em 27 restaurantes de Nova 

Iorque e para, aproximadamente, 200 pessoas, todas próximas do criador da ideia.  

Em 1958 surge também o cartão American Express, mas foi em 1966, com o 

surgimento do BankAmericard que a utilização de cartões explodiu, já que o cartão era 

do Bank of America e era aceito em mais de 12 milhões de estabelecimentos. Hoje 

conhecemos o BankAmericard por Visa4. No mesmo ano de 1966 surgiu a MasterCharge, 

futura Mastercard, consolidando, assim, o meio de pagamento do cartão de crédito.  

É importante ressaltar que, em um primeiro momento, o surgimento do cartão de 

crédito se deu junto ao o da bandeira, estando cada uma atrelada à um banco emissor 

específico. No caso da DinersClub, o banco foi o Franklin National Bank e do 

BankAmericard (Visa), foi o Bank of America. Já em um segundo momento, 

especialmente com a MasterCharge, a emissão do cartão de uma bandeira não era mais 

atrelada a um banco específico. Neste momento a bandeira assume, de fato, o papel que 

tem hoje. 

                                                           
4 Disponível em: https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/nosso-negocio/historia-da-visa.html - 
Acesso em 22/08/2018 

https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/nosso-negocio/historia-da-visa.html
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Atualmente, as líderes do mercado mundial são a Visa e a Mastercard. Além 

destas, diversas outras bandeiras surgiram localmente para atender às necessidades 

específicas de um nicho de mercado. 

3.2.2. Histórico no Brasil 

O empresário tcheco Hanus Tauber foi o precursor dos cartões no Brasil5. Em 

1954, ele comprou nos EUA uma franquia da DinersClub, em sociedade com o 

empresário Horácio Klabin. Em 1956, o Diners chega ao Brasil como um cartão de 

compra, e não de crédito, como era tradicionalmente nos outros países. 

 Somente em 1958 foi lançado o primeiro cartão de crédito, o cartão Elo, a partir 

do banco Bradesco. Diferentemente do cartão emitido atualmente, que é da bandeira Elo, 

em 1958 era uma parceria com o BankAmericard.  Ainda em 1958, foi lançado o 

Credicard, que era voltado para o mercado interno e teve grande aceitação, possibilitando 

a compra da DinersClub do Brasil em 1984. Em 1971, foi fundada a Associação Brasileira 

das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (ABECS), que funciona até hoje como 

associação referência do setor. 

Ainda nos anos 70, foram criados os cartões Private Label, que são aqueles 

emitidos por uma loja, em geral grandes varejistas. Estes, são diferentes dos cartões de 

crédito ou compra, pois não têm uma bandeira de aceitação universal; só têm aceitação 

limitada à cadeia de varejistas que a reconhece. 

Em 1994, com o lançamento do Plano Real e a equiparação da moeda brasileira 

com o dólar americano, a Credicard começou a explorar o mercado de cartões 

internacionais. Nos últimos 20 anos, mais de 70 bandeiras de cartão foram criadas no 

                                                           
5 Disponível em: http://emalta.com.br/historia-dos-cartoes-de-credito/ - Acesso em 18/06/2018 

http://emalta.com.br/historia-dos-cartoes-de-credito/
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Brasil, muitas delas voltadas para usos em nichos específicos de mercado. Ainda assim, 

Visa e Mastercard dominam o setor, cada uma com uma base aproximada de 50 milhões 

de cartões, de acordo com dados de 2016 da revista Época6. Além destas, a Elo segue 

crescendo no setor, com 4 milhões de cartões emitidos desde o seu ressurgimento, em 

2010.  

3.3. A ADQUIRÊNCIA 

3.3.1. Peculiaridades do mercado brasileiro 

A estrutura de mercado explicitada anteriormente se repete em muitos países; 

porém, cada um possui suas particularidades. Com o Brasil, terra do pagamento com 

crédito e “parcelado sem juros”, isso é especialmente verdade. As taxas de juros 

historicamente altas conferiram peso especial à antecipação de recebíveis. Além disso, a 

elevada concentração bancária do país acabou deixando sua marca no mercado nacional. 

Na época em que o cartão de crédito surgiu, seus principais concorrentes eram o 

dinheiro e o cheque. O primeiro ainda é muito utilizado, o segundo praticamente não 

mais, conforme a Figura 9, presente no item 4.2.4. Entretanto, o cheque pré-datado só foi 

substituído quando os lojistas apresentaram o pagamento “parcelado sem juros” nos 

cartões. Esse modelo é controverso7, pois acaba por inserir os juros no preço dos produtos, 

não permitindo que o consumidor se financie de outra forma. 

Os juros brasileiros, representados pela Selic, estão em seu menor nível histórico: 6.5% 

ao ano dos últimos 10 anos. Entretanto, neste milênio, os números ficaram a maior parte 

do tempo entre 10% e 25%, conforme a Figura 7. Com taxas de juros tão altas e lojistas 

                                                           
6 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/02/elo-cresce-e-vai-disputar-
lideranca-com-visa-e-mastercard.html - Acesso em 23/08/2018 
7 Disponível em: http://braziljournal.com/parcelado-sem-juros-quem-ganha-e-quem-perde - Acesso em 
18/06/2018 

https://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/02/elo-cresce-e-vai-disputar-lideranca-com-visa-e-mastercard.html
https://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/02/elo-cresce-e-vai-disputar-lideranca-com-visa-e-mastercard.html
http://braziljournal.com/parcelado-sem-juros-quem-ganha-e-quem-perde


24 
 

com dificuldades financeiras para conseguir aguardar o tempo de recebimento dos 

pagamentos à crédito, a antecipação de recebíveis aos lojistas é o produto classe A das 

empresas do setor de adquirência no Brasil. Nos pagamentos a prazo, quando o lojista 

receberia o dinheiro em, no mínimo, trinta dias, a adquirente oferece esse adiantamento 

mediante o pagamento de uma taxa, que varia de acordo com o número de parcelas da 

compra. 

Figura 7: Histórico da taxa SELIC 

Fonte: Banco Central8 

 

Por último, a concentração bancária do Brasil acaba se refletindo em todo o 

mercado de meios de pagamento. Isso porque a maior parte dos players, tanto do 

segmento de cartões quanto de adquirência, tem um dos cinco maiores bancos do país 

como controlador. 

3.3.2. Histórico da adquirência no Brasil 

Ao longo desta seção apresenta-se o histórico da adquirência no Brasil. A linha 

do tempo presente na Figura 8 pode ser entendida como um resumo do item 3.3.2. Nesta 

                                                           
8 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp - Acesso em 23/08/2018 

https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp
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é possível perceber o cenário em volta do qual se criou o duopólio, que permaneceu até 

2010. Além disso, observa-se o início do movimento regulatório, que gerou o acirramento 

da competição, com o surgimento da terceira incumbente e de diversas outras empresas, 

uma dessas já tem capital aberto na bolsa de valores de Nova Iorque.  

 

Figura 8: Linha do tempo do mercado de adquirência brasileiro 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3.2.1. Duopólio até 2010 

Para ser possível entender o cenário atual brasileiro, é importante entender suas 

origens. Além dos cartões de crédito já citados, temos os emissores e as adquirentes. Em 

1970, Citibank, Itaucard e Unibanco criaram a Credicard, para funcionar como adquirente 

e como bandeira. A empresa permaneceu com a dupla função até 1996, quando as 

atividades foram separadas, e foi fundada a adquirente Redecard, mais conhecida como 

Rede. Nessa mesma época, a Mastercard International entrou para a sociedade, atuando 

como bandeira. Em 2007, a Rede fez seu IPO e, posteriormente, o Itaú Unibanco S.A. 

consolidou sua posição em 50% da empresa. 
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Paralelamente, em 1995, nascia a Visanet, controlada pela Visa (que operava no 

Brasil já há anos) e pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Em 2009, a 

antiga Visanet realizou o seu IPO, já com o nome de Cielo. A Visa saiu do negócio, bem 

como o Santander, e o Bradesco e o Banco do Brasil passaram a deter 57% do capital da 

empresa. 

Durante a evolução da Cielo e da Rede, de 1995 a 2010, o mercado tinha contratos 

de exclusividade entre credenciadoras e bandeiras, de modo que os cartões Visa só eram 

aceitos nas máquinas da Cielo, enquanto as da Rede só aceitavam os Mastercards. Esse 

duopólio obrigava os lojistas a terem as duas máquinas, para aceitarem as duas bandeiras. 

A adquirente do Itaú tinha 39% do mercado, enquanto a líder Cielo detinha 51%. Algumas 

outras adquirentes, como a Getnet e a First Data, acumulavam os 10% restantes desse 

mercado. 

De acordo com as Cartas 789 e 7710 da administradora de recursos em renda 

variável Dynamo, publicadas em 2013, o mercado de adquirentes tem alta alavancagem 

operacional, ou seja, custos fixos elevados. Isso se deve a necessidade montar uma rede 

capilar para atender aos lojistas em diversos pólos, com intensa tecnologia embarcada 

para manter um baixo custo marginal no atendimento aos clientes. O crescimento do 

número de transações de 20%11 a.a. e a histórica deflação dos insumos tecnológicos 

permitiu à Cielo e à Rede um custo cada vez mais baixo por transação. Os lucros de ambas 

                                                           
9 Disponível em: 
http://www.dynamo.com.br/uploads/b448cd91c7132ba50fe1b8ba4e72de613985f06c.pdf - Acesso em 
20/04/2018 
10 Disponível em: 
http://www.dynamo.com.br/uploads/ef7099a0ecf4bb84235509e1d9c41ee414803149.pdf - Acesso em 
20/04/2018 
11 Disponível em: https://www.abecs.org.br/indicadores-graficos - Acesso em 07/05/2018 

http://www.dynamo.com.br/uploads/b448cd91c7132ba50fe1b8ba4e72de613985f06c.pdf
http://www.dynamo.com.br/uploads/ef7099a0ecf4bb84235509e1d9c41ee414803149.pdf
https://www.abecs.org.br/indicadores-graficos
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cresciam a taxas maiores do que 30% a.a., e as margens líquidas ficavam na casa dos 

45%, número extremamente elevado. 

Outro fator que ajudava a tornar as duas empresas extremamente atraentes para os 

investidores era o fato dos governos serem entusiastas deste mercado. O pagamento com 

cartões atua na direção contrária da sonegação de impostos, uma vez que fica fácil rastrear 

as transações, aumentando a arrecadação tributária. Nesse cenário, ainda de acordo com 

a Dynamo, o índice de preço por lucro (P/L – que é a razão entre o valor de mercado da 

empresa e seu resultado líquido) das adquirentes eram superiores aos dos bancos que as 

detinham, passando da casa de 2000%. 

Retornos tão acima da média e a extrema dificuldade de entrada de novos 

competidores fizeram com que os órgãos regulatórios tivessem mais atenção neste 

mercado. 

3.3.2.2. A principal atuação da regulação no setor (2010) 

Ainda em 2006, o Banco Central (BC), a Secretaria de Direito Econômico e a 

Secretaria de Acompanhamento Econômico começaram a estudar esse setor, de modo a 

entender se havia a necessidade de regulação. Em 2009, os três publicaram o “Relatório 

sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos”12, que introduziu a regulação ao mercado. 

Os principais pontos levantados pelo relatório foram a fraca competição entre 

credenciadores, com barreiras à entrada quase intransponíveis, e o não aproveitamento 

máximo das economias de escala do mercado. 

A sugestão de aumento da competição e das economias de escala poderia ser 

traduzida no fim dos contratos de exclusividade entre adquirentes e bandeiras. O relatório, 

                                                           
12 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/Relatorio_Cartoes.pdf - Acesso em 
07/05/2018 

https://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/Relatorio_Cartoes.pdf
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no entanto, não tinha força de lei, e serviu como embasamento para a futura regulação. 

Em um mercado com altíssimo retorno, já se imaginava que a principal barreira à entrada 

seria, os contratos de exclusividade, seria derrubada pela regulação. 

Entretanto, para entender a lógica das ações de regulação, é importante pensar nos 

objetivos dos órgãos envolvidos. O desenvolvimento da indústria de cartões é benéfico 

para o governo, pois os pagamentos em cartões de crédito ou débito são mais fáceis de se 

rastrear, como citado anteriormente. Assim, ao regular esse setor, o BC evitou ao máximo 

incentivar que empresas reduzissem seus investimentos. Decisões relacionadas a alocação 

de capital levam sempre em conta as taxas de retorno, de modo que a competição 

desenfreada diminuiria essas taxas de retorno e estagnar o mercado. Isso foi perceptível 

na Austrália13, por exemplo, onde a regulação através do tabelamento do MDR esfriou o 

mercado.  

Com o objetivo de acirrar a competição e manter o setor atraente, no final de 2009, 

o BC comunicou a intenção de abertura da atividade de credenciamento para a 

concorrência, incentivo do uso do cartão de débito e clareza na definição do MDR. No 

meio de 2010, finalmente, os contratos de exclusividade com Mastercard e Visa foram 

extintos, permitindo a entrada de novos competidores no mercado. 

3.3.2.3. A adquirência no Brasil de 2010 até hoje 

Após a quebra do duopólio pelo BC, os bancos que ainda não estavam 

comprometidos com as empresas estabelecidas eram o Santander e a Caixa Econômica 

Federal, a nível nacional, e alguns outros regionais, como o HSBC. Este último e a Caixa 

optaram por renegociar seus contratos com Cielo e Rede, demonstrando estarem 

                                                           
13 Disponível em: https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-
regulation/q-and-a/card-payments-regulation-qa-conclusions-paper.html - Acesso em 18/06/2018 

https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/q-and-a/card-payments-regulation-qa-conclusions-paper.html
https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/q-and-a/card-payments-regulation-qa-conclusions-paper.html
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satisfeitos com o serviço. Ainda em 2010, o Santander se associou a adquirente Getnet, 

também entrando no mercado como acionista de uma das adquirentes. 

Como citado anteriormente, o mercado previa um acirramento da competição e o 

índice de preço por lucro do setor caiu. Ou seja, empresas com o mesmo lucro do período 

anterior ao da regulação, passaram ter um valor de mercado menor.  

Os segmentos bancário e de adquirência estão intimamente ligados, de modo que 

a competição no segundo costuma seguir o padrão do primeiro. Com todos os grandes 

bancos do país já posicionados, no começo da década o mercado de adquirência não viu 

uma concorrência tão intensa quanto se esperava, logo sendo possível observar uma 

recuperação no índice de preço por lucro do setor.  

As concorrentes cuja história merece ser aprofundada neste histórico são a Getnet 

e a Pagseguro. A Getnet entrou no mercado sem iniciar uma guerra de preços, pois esta 

seria prejudicial a todos os players. A entrante apostou na parceria com o Santander para 

aumentar o número de clientes, oferecendo a vantagem da “conta integrada”. De acordo 

com o Jornal o Estado de São Paulo, a empresa conseguiu algumas contas importantes do 

mercado brasileiro, como Zara, Wal-Mart e Magazine Luiza14. Apesar de algumas 

dificuldades, a Getnet vem crescendo nos últimos anos e já possui um share de mercado 

entre 10% e 15%. 

A Pagseguro, que pertence ao Grupo UOL, nasceu em 200715. Sua estratégia foi 

a de capturar pequenos e médio empreendedores através de um modelo de negócios mais 

apropriado para eles. A saber: Cielo e Rede cobram um aluguel mensal das maquininhas, 

                                                           
14 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,getnet--do-santander--cresce-entre-
grandes-varejistas-e-ganha-mercado,10000053839 – Acesso em 15/05/2018 
15 Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-que-era-improvavel-no-setor-de-cartoes-
deu-certo/ - Acesso em 15/05/2018 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,getnet--do-santander--cresce-entre-grandes-varejistas-e-ganha-mercado,10000053839
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,getnet--do-santander--cresce-entre-grandes-varejistas-e-ganha-mercado,10000053839
https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-que-era-improvavel-no-setor-de-cartoes-deu-certo/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-que-era-improvavel-no-setor-de-cartoes-deu-certo/
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que pode não ser interessante para quem não tem o cartão como sua principal fonte de 

recebimentos - exemplo de taxistas e bancas de jornais. A Pagseguro inovou, e passou a 

vender as máquinas, capturando esses clientes, e até inserindo o segmento mais baixo dos 

empreendedores nesse mercado. 

Além da venda dos Point of Sale (POS), a Pagseguro permite que as máquinas 

sejam compartilhadas, diluindo ainda mais os custos. Essas e algumas outras iniciativas 

voltadas aos empreendedores de pequeno porte, somadas aos pesados investimentos em 

marketing, permitiram que a empresa crescesse e realizasse um IPO16 de muito sucesso 

na bolsa de Nova York em janeiro de 2018. 

Outras empresas, como a Stone, a Vero, a Bin e a Safrapay também estão 

presentes nesse segmento, ainda que em escala bem menor. Recentemente, o Banco do 

Brasil e o Bradesco 17também anunciaram que passariam a vender “maquininhas”. 

Com essa seção, foi possível compreender a dinâmica do mercado de pagamentos 

em cartão e as peculiaridades observadas no Brasil, com maior detalhamento das funções 

das bandeiras e das adquirentes. Além disso, conheceu-se a história do duopólio 

vivenciado pelo mercado de adquirentes brasileiro, que ajuda a entender as posições 

atuais da Cielo e da Rede. 

  

                                                           
16 Disponível em: http://www.valor.com.br/financas/5278137/ipo-do-pagseguro-movimenta-us-26-bi-
diz-fonte - Acesso em 18/06/2018 
17 Disponível em: http://www.valor.com.br/financas/5516405/bb-quer-entrar-no-mercado-de-
maquininha-de-cartao-com-bbzinha - Acesso em 18/06/2018 

http://www.valor.com.br/financas/5278137/ipo-do-pagseguro-movimenta-us-26-bi-diz-fonte
http://www.valor.com.br/financas/5278137/ipo-do-pagseguro-movimenta-us-26-bi-diz-fonte
http://www.valor.com.br/financas/5516405/bb-quer-entrar-no-mercado-de-maquininha-de-cartao-com-bbzinha
http://www.valor.com.br/financas/5516405/bb-quer-entrar-no-mercado-de-maquininha-de-cartao-com-bbzinha
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4. O SETOR DE ADQUIRÊNCIA BRASILEIRO 

4.1. A TAREFA-A-SER-FEITA 

A tarefa básica a ser feita no setor de meios de pagamentos é permitir o pagamento 

de um produto ou serviço a um lojista. Ou seja, as adquirentes, atualmente, permitem uma 

das maneiras desses pagamentos ao lojista, que é via cartão de crédito ou de débito. Outras 

soluções, como é o caso da tecnologia QR Code, podem mudar a forma como a tarefa é 

desempenhada hoje no Brasil, majoritariamente com cartões e dinheiro vivo.  

Contudo, o lojista não contrata apenas a viabilização de uma transação. Com isso, 

a tarefa a ser feita pelas adquirentes neste mercado não é só essa. De acordo com uma 

pesquisa do banco BTG Pactual, divulgada no ano de 2018, as necessidades do lojista se 

resumem em conveniência e confiabilidade, de forma a poder dar a atenção necessária ao 

seu core business, e não ao pagamento em si. 

A conveniência é um grande motivador à adoção de determinado meio de 

pagamento. Ela pode ser traduzida em facilidade de instalação e uso; fácil manutenção; 

estabilidade no funcionamento; e rapidez na transação.  

Já a confiabilidade, dado que existe uma transação de valores e pode existir 

tecnologia envolvida, é fundamental nesta tarefa para que o lojista fique seguro dos seus 

recebíveis. Ela pode ser representada pelo baixo ou nulo risco de fraude e pela conciliação 

dos recebimentos.  

Além disso, existe a tarefa de atender às necessidades do cliente do lojista, o 

consumidor final. Este também preza pela conveniência e pela confiabilidade na hora de 

fazer um pagamento. A sua preferência é determinante em relação a do lojista, já que 

pode representar a perda de uma venda para o último. Um exemplo, é o caso de uma loja 
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que aceita só dinheiro: o lojista pode deixar de vender seus produtos caso algum 

consumidor não possua dinheiro vivo no momento da compra.  

Ainda, no mercado brasileiro, há uma especificidade de tarefa-a-ser-feita pelo 

meio de pagamento. Como no pagamento via crédito os recebimentos são futuros, e o 

Brasil tem altas taxas de juros, a antecipação de recebíveis pode se tornar importante para 

a saúde financeira de muitas empresas. Com isso, é fundamental que o meio de pagamento 

permita que essa tarefa seja feita. 

Fica claro, portanto, que a realização apenas da tarefa básica – de permitir o 

pagamento de um produto ou serviço – não permite que o lojista realize o progresso 

desejado na circunstância de venda. Todas as tarefas citadas anteriormente se 

transformam em um “pacote” que representa a solução a ser oferecida pelo meio de 

pagamento. 

4.2. REDE DE VALOR 

As análises por Rede de Valor são comumente realizadas do ponto de vista de 

uma empresa específica do setor. Entretanto adota-se aqui uma visão de um investidor, 

ou seja, analisa-se o mercado como um todo, para identificar as características decisivas 

que os players poderiam ter para obter no cenário competitivo. Com o mesmo objetivo – 

de entender melhor o mercado –, ao invés de se analisar apenas o “poder barganha dos 

fornecedores”, por exemplo, olha-se para os fornecedores, incluindo seu perfil, produto 

que fornecem e, também, poder de barganha. 

4.2.1. Fornecedores 

As adquirentes podem possuir três principais tipos de fornecedores: de hardware, 

de software e de adquirência. O primeiro é a máquina em si; o segundo o sistema 
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operacional da mesma; e o último o sistema de adquirência, que é o software responsável 

por controlar os recebíveis dos lojistas. 

Em termos de hardware, os principais fornecedores do mercado brasileiro são: 

Verifone Systems (EUA), Ingenico Group (França), e a joint venture Transire (China) - 

Pax Global Technology (Hong Kong). As duas primeiras eram as líderes do mercado 

(65%) até a entrada da Transire-Pax em 2015, com uma fábrica na Zona Franca de 

Manaus (AM), diferentemente das fábricas nos estados de Minas Gerais e São Paulo das 

concorrentes. Focando em baratear as máquinas, utilizando o máximo possível, pela lei, 

de componentes chineses, e otimizando os custos com os benefícios fiscais18 do local da 

fábrica, a Transire-Pax ganhou uma parcela relevante do mercado em pouco tempo.  

Além destas empresas com um enfoque no POS tradicional, empresas como a 

Square, fornecedora de sistemas inteligentes e a First Data Corp e a Poynt Corp, 

fornecedoras de provedores baseados em tablets que não requerem o uso de cartão, estão 

ficando mais comuns. Ainda assim, o hardware é tratado como commodity no setor de 

adquirência, já que todos oferecem basicamente os mesmos serviços, o que torna o preço 

um fator crucial. Portanto, em termos de hardware, o poder de barganha dos fornecedores 

é baixo, dada a alta competição no mercado e a pouca diferenciação entre os produtos. 

Uma possível mudança nesse cenário pode ocorrer com o lançamento de algum hardware 

inovador, que dê à empresa inovadora o poder de negociação com as adquirentes.  

Já em termos de software, em geral as empresas desenvolvem os seus próprios 

softwares ou desenham o seu sobre sistemas operacionais já existentes, como o Android. 

Portanto, só há poder de barganha de fornecedores neste caso se a empresa optar por 

contratar uma fábrica de software para desenvolver, quando este ficaria com um grande 

                                                           
18 Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/ameaca-na-zona-franca-de-manaus-irrita-rivais-
brasileiras/ - Acesso em 15/06/2018 

https://exame.abril.com.br/negocios/ameaca-na-zona-franca-de-manaus-irrita-rivais-brasileiras/
https://exame.abril.com.br/negocios/ameaca-na-zona-franca-de-manaus-irrita-rivais-brasileiras/
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poder em relação à adquirente. Caso o desenvolvimento seja interno, como é na maioria 

das empresas do setor, não há forte poder de barganha de fornecedores. 

No que tange à sistema de adquirência, a lógica é similar aos softwares do POS: 

algumas adquirentes tem o sistema próprio de recebimento e pagamento dos recebíveis 

aos clientes, e outras contratam empresas para fazer isso. 

4.2.2. Lojistas 

Antes de 2010, os lojistas se encontravam na obrigação de contratar tanto a Cielo 

quanto a Redecard para aceitarem Visa e Master, respectivamente. Desde a quebra dos 

contratos de exclusividade entre adquirentes e bandeiras, os lojistas passaram a encontrar 

em uma mesma adquirente a opção de aceitar os pagamentos de seus clientes feitos em 

quase qualquer bandeira de cartão. Embora não mais precisem contratar duas empresas, 

muitos lojistas optam por ter “maquininhas” de mais de uma adquirente, para evitar a 

perda de vendas por possíveis problemas de conexão, por exemplo. 

Com essa interoperabilidade consolidada após a quebra da exclusividade, alguns 

dos drivers de escolha dos lojistas mudaram. O maior valor atualmente é dado ao MDR, 

aos serviços adicionais, como a conciliação de recebíveis, e à integração com outros 

sistemas. É evidente a atual guerra de preços (de venda e aluguel) e taxas (MDR e 

antecipação) pela qual passa o mercado19. Novos entrantes foram anunciados diversas 

vezes ao longo do ano de 2018. Por se tratar de um mercado onde o lojista repassa para a 

adquirente um valor percentual de seu faturamento, há diversas iniciativas das adquirentes 

para atrair o lojista a contratar os seus serviços. Por vezes, planos com isenção de aluguel 

ou taxas abaixo do padrão do mercado nos meses iniciais são oferecidos para explorar a 

                                                           
19 Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/a-guerra-das-maquininhas-de-cartoes-de-debito-
e-credito/ - Acesso em 17/07/2018 

https://veja.abril.com.br/economia/a-guerra-das-maquininhas-de-cartoes-de-debito-e-credito/
https://veja.abril.com.br/economia/a-guerra-das-maquininhas-de-cartoes-de-debito-e-credito/
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relação entre custo de aquisição e valor ao longo do tempo de vida do cliente. Com isso, 

o poder de barganha dos clientes tem aumentado bastante. 

Para se entender melhor esse tópico é importante compreender os desejos dos 

diferentes segmentos de clientes. Ao separá-los em três categorias por receita, do pequeno 

ao grande, é possível observar a relação entre custo e benefício.  

Os maiores, para os quais a taxa de aluguel é percentualmente pouco relevante, 

buscam taxas de MDR baixas e valorizam muito os serviços adicionais oferecidos. Os 

intermediários possuem um poder de barganha um pouco menor, de modo que já se 

preocupam mais com os custos, porém ainda podem buscar serviços interessantes que 

diminuam suas “dores de cabeça”. Os pequenos acabam por focar muito no custo do 

aluguel e no MDR por questões de sobrevivência financeira, nem sempre podendo 

escolher os melhores serviços. Ainda assim, os clientes pequenos não possuem força para 

negociar bons valores de MDR, tendo de aceitar valores bem superiores aos dos grandes. 

4.2.3. Entrada de novos concorrentes 

A ameaça de novos entrantes é calibrada pela intensidade das barreiras à entrada. 

Os contratos de exclusividade entre adquirentes e bandeiras configuravam uma barreira 

quase intransponível. Desde 2010, os atos regulatórios do Banco Central vêm 

possibilitando a entrada de novos players neste mercado. Ainda assim há barreiras à 

entrada consideráveis nesse mercado.  

A primeira barreira à entrada é que os custos fixos para atender os clientes das 

adquirentes são altos. Assim, há necessidade de se ter uma carteira de clientes 

estabelecida grande o suficiente para ratear esses custos. Apesar da importância de uma 

quantidade de clientes que torne o negócio viável, destaca-se que não foram encontrados 
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efeitos de rede nesse setor, pois para um lojista não há grande diferença se um outro 

estabelecimento próximo do seu também contrata o mesmo adquirente. 

Outro grande entrave para um novo player pode ser a dificuldade dos lojistas em 

mudar de adquirente, a existência de um elevado switching cost (custo de mudança). 

Diversos fatores podem torná-lo alto, com destaque para três:  

1. A presença dos bancos como proprietários dessas empresas. Diversas 

empresas contratam os serviços de adquirência e conta bancária em 

conjunto, e acabam se beneficiando de melhores taxas em ambos os 

serviços. Assim, trocar a Cielo, a Rede ou a Getnet pode ser uma hipótese 

descartada para muitos lojistas.  

2. A venda de máquinas. A estratégia de vender máquinas, utilizada pela 

Pagseguro e copiada por quase todas as empresas do setor, se mostrou 

extremamente inteligente. Isso porque gerou para o lojista a sensação de 

que trocar de adquirente não faria sentido, já que não mais teve custos 

fixos recorrentes – aluguel – com a empresa da qual comprou a máquina. 

Apesar disso, trata-se de um custo afundado, e a análise de trocar ou não 

de empresa deveria pesar sempre fatores como a qualidade dos serviços e 

os custos futuros. 

3. Os serviços adicionais oferecidos. Por último, a questão dos serviços 

adicionais pode prender o cliente na adquirente, na medida em que o 

primeiro se torna dependente da segunda, também desestimulando a 

mudança. Por exemplo, ao contratar um serviço de estoque de uma das 

adquirentes, ao trocar de empresa o lojista precisa encontrar uma forma de 

substituir ou desenvolver esse serviço. Todas as estratégias são usadas 
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pelas adquirentes, mas a primeira acaba dando muita vantagem para a 

manutenção do share de Cielo e Rede e o crescimento da Getnet. 

 

4.2.4. Produtos substitutos 

Os produtos substitutos do cartão são vários: dinheiro, boleto bancário, cheque, 

transferências. Um levantamento da consultoria Boanerges & Cia20 mostrou a evolução 

de 2007 a 2017 dos meios de pagamentos utilizados pelos brasileiros (conforme Figura 

9). O dinheiro era e continua sendo o meio mais utilizado no Brasil, porém seu share 

sobre o total de transações caiu de 58% para 50% do total analisado. Por outro lado, os 

cartões de crédito e débito viram sua fatia aumentar de 23% para 43%, enquanto a do 

cheque encolheu de 13% para 1.3%. 

Apesar desses números, um olhar atento para outros países ao redor do mundo 

leva a crer que outros produtos substitutos podem aparecer. Em diversos lugares o 

pagamento via QR code, carteiras digitais, criptomoedas e outros é responsável por 

percentuais significativos de mercado, por exemplo, na China21. Essas tecnologias serão 

apresentadas mais à frente neste trabalho. Apesar de seu uso no futuro ser muito provável, 

acredita-se que o driver22 para escolha do meio de pagamento não é apenas a praticidade; 

há também uma questão cultural. Dessa forma, dinheiro e cartão provavelmente serão 

utilizados ainda por muito tempo, principalmente por gerações mais velhas. De todas as 

maneiras, existe forte grau de incerteza quanto ao cenário tecnológico nos próximos anos. 

                                                           
20 Disponível em: http://www.boanergesecia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/A-Batalha-das-
Maquininhas.pdf  - Acesso em 21/06/2018 
21 Disponível em: https://www.abacusnews.com/who-what/how-qr-code-conquered-
china/article/2136537 - Acesso em 21/06/2018 
22 Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/consumidor-vai-mudar-forma-de-pagar-compras-
diz-visa/ - Acesso em 21/06/2018 

http://www.boanergesecia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/A-Batalha-das-Maquininhas.pdf
http://www.boanergesecia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/A-Batalha-das-Maquininhas.pdf
https://www.abacusnews.com/who-what/how-qr-code-conquered-china/article/2136537
https://www.abacusnews.com/who-what/how-qr-code-conquered-china/article/2136537
https://veja.abril.com.br/economia/consumidor-vai-mudar-forma-de-pagar-compras-diz-visa/
https://veja.abril.com.br/economia/consumidor-vai-mudar-forma-de-pagar-compras-diz-visa/
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Figura 9: “Como os brasileiros pagam as contas” 

Fonte: Boanerges & Cia 

4.2.5. Complementares 

O modelo de análise proposto por Nalebuff e Bradenburguer, a Rede de Valor, 

confere grande importância aos complementares. No mercado de meios de pagamento 

esse papel seria atribuível a vários atores: bancos, bandeiras, outras adquirentes, lojistas 

e empresas com serviços complementares ao da adquirência. 

Os bancos aparecem como complementares por algumas razões, que acabam 

tornando-os um parceiro estratégico muito importante. Conforme descrito anteriormente, 

os bancos são parte da cadeia dos meios de pagamento. Dessa forma, quanto mais 

pagamentos em cartão forem recebidos, melhor para ambos. Em muitas oportunidades, 

os lojistas que contratam os serviços de adquirência escolhem a empresa oferecida pelo 
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banco no qual são correntistas, onde conseguem as taxas menores. Assim, o banco pode 

atuar como um distribuidor e diferenciador de serviços, e propiciar um aumento de 

clientes para as adquirentes. 

A maior parte das receitas das empresas de adquirência brasileiras é a antecipação 

de recebíveis. A dinâmica é simples: o lojista não quer esperar o prazo de, no mínimo, 

trinta dias para receber, então pede o dinheiro de forma antecipada para sua 

credenciadora. Para oferecer esse serviço, esta última precisa captar dinheiro e repassá-lo 

aos lojistas. Conseguir taxas de juros mais baixas possíveis junto aos bancos é muito 

importante para maximizar a principal fonte de receita de uma adquirente, em um país 

com taxas de juros historicamente altas. Ou seja, os bancos podem atuar aumentando 

tanto a quantidade quanto a rentabilidade das operações de adquirência, sendo, 

novamente, um parceiro muito relevante. 

As bandeiras também podem atuar como complementares, com programas que 

deem ao lojista e ao cliente final alguma vantagem por utilizar seus cartões. Programas 

de milhagem aérea, por exemplo, parceria entre as empresas de aviação e as bandeiras, 

estimulam o gasto em cartões de crédito. De forma análoga, lojistas também podem 

desempenhar papel semelhante ao incentivar o pagamento em cartão oferecendo alguns 

benefícios em troca disso. Um exemplo disso é a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. com 

o programa “Km de vantagens”. 

 A partir do entendimento do que são complementares, pode-se inferir que 

adquirentes como Cielo e Rede ajudam todo o mercado. O volume destas duas 

incumbentes líderes acaba por baratear os serviços prestados por outras empresas às 

adquirentes de todo o mercado. Assim, apesar de concorrentes, essas empresas também 

podem ser vistas como complementares. 
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Finalmente, um último grupo de empresas desempenha o papel de potencializar 

as vendas das adquirentes. Lojistas buscam, cada vez mais, outros serviços que os 

auxiliem no dia-a-dia. São exemplos a conciliação (garantir que a adquirente repassou 

corretamente os valores ao lojista); a gestão integrada do negócio; relatórios de vendas; 

dentre outros. Algumas adquirentes acabam não tendo os recursos financeiros ou a 

expertise para desenvolver esses serviços internamente. Assim, recorrem a aquisições ou 

parcerias com empresas capazes de oferecer esse tipo de atrativo para os lojistas, que 

funcionam, assim, como complementares ao serviço de adquirência. 

4.2.6. Concorrentes 

Após estudar o mercado de diversos ângulos, um olhar para os dois grupos 

estratégicos (Porter 1980) permite entender melhor seus posicionamentos e projetar seus 

futuros. O grupo dos líderes, formado por Cielo, Rede e Getnet e o grupo dos demais, 

encabeçado pela Pagseguro. Além do market share, a principal diferença entre os grupos 

é a existência de um dos maiores bancos do país como acionista das adquirentes. 

Cada uma das fontes pesquisadas apresentou uma composição de percentuais 

diferentes para o share das concorrentes. Acredita-se que as diferenças se devam à 

definição do tamanho do mercado. A Figura 10, do banco JP Morgan, representa o 

mercado de adquirência por volume em 2017. 
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Figura 10: Market share adquirentes brasileiras 

Fonte: JP Morgan (2018) 

 Cielo, Rede e Getnet concentram mais de 90% do mercado. Esses percentuais se 

devem a alguns fatores, como pioneirismo, existência de um banco como acionista, dentre 

outros. Os produtos oferecidos pelas empresas de ambos os grupos são bem parecidos. 

Como citado anteriormente, hardwares e softwares não parecem ser o diferencial das 

empresas de adquirência. As “maquininhas” oferecidas pelas concorrentes são 

praticamente iguais. De acordo com os sites das empresas, quase todas possuem aparelhos 

com conexão por 3G e Wifi, soluções para pagamento com celular (POS no celular) e 

opções TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). 

 Novos produtos e ideias surgem frequentemente, entretanto nada impede que 

essas soluções sejam copiadas. Um exemplo de inovação de produto de POS (Point of 

Sale) é a solução integrada em tablets como o Cielo Lio, que também podem ser 

encontradas na Rede. O mesmo pode ser observado pelos novos serviços adicionais 

oferecidos pelas empresas – como a conciliação, antecipação de recebíveis, dentre outros. 

Embora a primeira concorrente possa se beneficiar do pioneirismo, até então não se viu 

uma proteção (por patentes, por exemplo) para a vantagem criada. 
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  Outra inovação pôde ser encontrada na mudança de modelo de negócio proposta 

pela Pagseguro. A venda de máquinas, ao invés do aluguel das mesmas, aumentou a 

fidelização de sua clientela. Além disso, ajudou a criar um novo segmento de mercado, 

composto por pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs). Esse 

segmento é atraente para as adquirentes pois, devido ao seu baixo faturamento, não tem 

poder de barganha para pressionar as taxas de MDR cobradas. 

Recentemente, muitos competidores também focaram nesse segmento de 

mercado, passando a vender as “maquininhas”. Em janeiro, a Cielo anunciou a compra 

da Stelo com o intuito de competir com a Pagseguro23. Os autores deste estudo acreditam 

que o acirramento da competição, inclusive com a entrada de incumbentes nesse novo 

mercado, demonstrará que, com baixas barreiras à entrada, os lucros tenderão a 

percentuais não atraentes. Nesse cenário, onde é difícil se diferenciar em termos 

qualitativos, a busca pela liderança em custos (Porter 1980), ou em outras palavras pela 

eficiência operacional (Greenwald 2005), nortearão a competição.  

Esse projeto de graduação não possui foco financeiro e nem todas as empresas 

concorrentes estão listadas em bolsa, dificultando o acesso a dados confiáveis. Além 

disso, como citado na introdução, uma das limitações desse trabalho é o acesso a dados 

financeiros da empresa estudada. Entretanto, para entender melhor os retornos desse 

mercado e as posições financeiras das empresas, recorreu-se a relatórios de dois dos 

maiores bancos de investimento do país, o Itaú BBA (2018) e o Bradesco BBI (2018). 

 

 

                                                           
23 Disponível em: https://www.valor.com.br/financas/5266653/cielo-compra-participacao-de-70-da-
stelo-por-r-875-milhoes - Acesso em 23/08/2018 

https://www.valor.com.br/financas/5266653/cielo-compra-participacao-de-70-da-stelo-por-r-875-milhoes
https://www.valor.com.br/financas/5266653/cielo-compra-participacao-de-70-da-stelo-por-r-875-milhoes
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Figura 11: Demonstrativo de Resultados de quatro empresas 

Fonte: Itaú BBA (2018) 

Os relatórios citados, representados na Figura 11, permitem observar que as 

margens de lucro das incumbentes são superiores, mas a diferença para a PagSeguro vem 

diminuindo. Os níveis de retorno desse mercado são altos, e explicam a recente entrada 

de muitos concorrentes. No entanto, mesmo sem dados concretos sobre os demais 

competidores, é possível supor que suas margens de lucro não sejam tão grande quanto 

as dos competidores citados. Tal opinião é baseada na ausência de um banco para lhe 

conferir as vantagens já citadas, além do baixo share de mercado. 

A Pagseguro, embora não tenha um banco como acionista, encontrou um mercado 

praticamente inexplorado, de acordo com o relatório do Itaú BBA, publicado no final de 

julho de 2018. O texto diz que o tamanho do mercado de pagamentos em pequenas 

empresas e MEIs é de 2,85 trilhões de reais. A parte endereçável para companhia, 

controlada pela UOL, seria apenas o segmento business to consumer (B2C), cujo tamanho 

é de 1,6 trilhões, dos quais a Pagseguro atingiu apenas 2,4%, evidenciando que ainda há 

muito espaço para seu crescimento nesse segmento. Por fim, o relatório ainda aponta que 

esse mercado deve crescer com a substituição parcial gradual dos pagamentos em 

dinheiro pelos pagamentos em cartão. 
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Devido ao baixo poder de barganha dos clientes desse nicho do mercado, a 

Pagseguro consegue impor margens de MDR maiores do que as de seus concorrentes. 

Entretanto, o acirramento da competição deve gerar uma queda nessa taxa de desconto. 

Finalmente, os analistas do Itaú BBA acreditam que a empresa não é apenas pioneira, 

mas também possui suas vantagens baseadas na sua reputação e no poder da marca, dados, 

principalmente, pela sua forte capacitação para promoção da mesma, advinda de sua 

controladora. Ainda que com risco regulatório alto, o relatório classifica a empresa como 

um bom investimento, baseado na relação entre o valuation realizado pelo banco e o valor 

de suas ações na bolsa. 

Por outro lado, um relatório publicado pelo Bradesco BBI no final de junho de 

2018, ou seja, um mês antes do relatório do Itaú BBA, tem uma opinião diferente. Durante 

o período citado a ação da Pagseguro desceu de 27,75 dólares para 25,50 dólares, 

atingindo, posteriormente, o máximo de 29,51 dólares na data da publicação do segundo 

relatório. As variações nos preços da ação, na opinião dos autores desse projeto de 

graduação, não justificam as opiniões tão diferentes dos bancos citados. Os dados são 

públicos e foram encontrados no site da New York Stock Exchange24, a bolsa de valores 

de Nova Iorque. 

O Bradesco BBI considera que a Pagseguro não é um bom investimento. Apesar 

de estar em um mercado com forte crescimento, a empresa seria apenas uma first mover, 

e não teria vantagens competitivas significativas. Os analistas citam que o acirramento da 

competição, não apenas com pequenas empresas, mas também com as incumbentes, não 

deve permitir lucro significativo para a Pagseguro. Como citado anteriormente, através 

                                                           
24 Disponível em: https://www.nyse.com/quote/XNYS:PAGS - Acesso em 23/08/2018 

https://www.nyse.com/quote/XNYS:PAGS
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da compra da Stelo, a Cielo entrou nesse mercado, carregando suas vantagens 

competitivas para sua nova empresa. 

 Ainda de acordo com o BBI, além da forte competição e consequente guerra de 

preços, outros riscos estão envolvidos. O banco destaca o risco regulatório como um 

possível fator que diminuiria a receita das adquirentes. Além disso, recorda que a 

Pagseguro está instalada no Brasil, de modo que toda a incerteza do mercado nacional 

também se aplica à companhia. Por último, menciona que novas tecnologias de 

pagamento podem revolucionar esse mercado. 

 As duas visões bem diferentes de dois dos maiores bancos de investimento do país 

evidenciam a dificuldade de se prever os próximos movimentos nesse mercado. O alto 

grau de risco das avaliações, e a ênfase para o recente aumento do número de 

competidores, também apontam para um mercado incerto e mais acirrado. 

4.2.7. Não-mercado 

4.2.7.1. Tecnologia 

O tema de novas tecnologias para pagamentos é muito vasto e, portanto, optou-se 

por delimitar a análise de duas das inovações mais proeminentes, avaliando, segundo o 

Modelo TAM, a facilidade de uso e a expectativa de performance. Além disso, foram 

analisados fatores que contribuem ou atrapalham a adoção de uma nova tecnologia no 

Brasil, em específico, e casos atuais de utilização da mesma. 

A primeira tecnologia retrata uma possibilidade ainda em cima da dependência do 

Point of Sale (POS) para a transação. Já a segunda é a substituição dos cartões por 

tecnologias virtuais. Ainda assim, há uma grande dependência dos sistemas de 

adquirência para processamento das transações e pagamento do lojista. Ou seja, à luz da 
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teoria de Christensen (2016), a tecnologia por si só não desempenha a “tarefa a ser feita” 

pela adquirente, cujo espaço no mercado continuará a existir. 

 

4.2.7.1.1. Near Field Communication (NFC) 

A tecnologia NFC (Near Communication Field) é uma tecnologia que permite 

realizar pagamentos de crédito ou débito apenas aproximando dispositivos25, sejam eles: 

celular, cartão ou os chamados wearables (relógio, pulseira, adesivo, dentre outros), e a 

conexão é feita via radiofrequência. 

Esta tecnologia já está presente em dezenas de países e seu uso vem aumentando 

continuamente. Tecnologias como Samsung Pay, Apple Pay e Android Pay são um 

exemplo, disputando o mercado de pagamentos via NFC pelo celular, ao transformá-lo 

em um cartão bancário tap-and-go. 

Um ponto positivo dessa tecnologia é que pode ser considerada mais segura que 

o QR Code, que será abordado a seguir, já que o sinal é limitado a dez centímetros e 

transferência de dados é feita de forma mais segura. Além disso, caso seja necessário, é 

possível adquirir capas de proteção, para os casos via smartphone. Ainda, a ideia de 

roubar via NFC é ruim, porque a maioria das transações é feita por aparelhos registrados 

e que podem ser rastreados26.  

No Brasil, 80% dos 4,5MM de terminais são habilitados com NFC mas 

pouquíssimos cartões possuem a tecnologia27. Esse é um dos motivos da inserção dos 

                                                           
25 Disponível em: https://br.mobiletransaction.org/o-que-e-pagamento-via-nfc/ - Acesso em 15/08/2018 
26 Disponível em: https://www.infineon.com/cms/en/discoveries/mobile-payment/ - Acesso em 
15/08/2018 
27 Disponível em: https://medium.com/@seanberg/nfc-and-mobile-payments-in-brazil-c3471b6bca1c - 
Acesso em 15/08/2018 

https://br.mobiletransaction.org/o-que-e-pagamento-via-nfc/
https://www.infineon.com/cms/en/discoveries/mobile-payment/
https://medium.com/@seanberg/nfc-and-mobile-payments-in-brazil-c3471b6bca1c
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modelos de NFC com o celular, como o Samsung Pay, pioneiro no Brasil28. Em seguida, 

surgiu o Apple Pay e, mais recentemente, o Android Pay. Além desses, o banco Santander 

vem inovando com as soluções de pulseira a prova d’água e adesivo, que funcionam para 

pagamentos por meio dessa tecnologia. 

O grande ganho no cenário brasileiro é a velocidade nas transações de baixo valor 

(em geral, até 50 reais), que não precisam de senha. Com isso, ganha-se muito tempo, em 

especial nos supermercados, lojas de grande porte e restaurantes. O fato do cartão não ser 

necessário é interessante também, mas os ganhos são destacados para situações 

específicas. Por exemplo, a propaganda do Santander da pulseira à prova d’água foca na 

liberdade de poder ir à praia sem se preocupar com “molhar” os meios de pagamento, 

sejam eles cartão ou dinheiro. 

Aplicando os critérios do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM): a) em 

termos de performance percebida, nos casos de não ser necessária senha, a mesma é muito 

clara, dada a rapidez em que se faz a transação, b) Já em termos de usabilidade, a pulseira 

e o adesivo são mais simples, pessoas de qualquer idade tem facilidade de uso.  

Já os aplicativos de telefone ficam mais restritos aos mais jovens, e não toda a 

questão de durabilidade da bateria e qualidade da internet no Brasil. Ainda assim, 

acredita-se que são desvantagens fracas, dadas as melhoras recentes nesses aspectos, e o 

amplo uso dos smartphones no Brasil29.  

A questão desta tecnologia é que ela representa apenas uma melhora do modelo 

atual de cobrança por terminais, do lado do cliente, que tem outras formas de utilizar o 

                                                           
28 Disponível em: 
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/10/cadernos/empresas_e_negocios/590010-
tecnologia-nfc-avanca-no-brasil.html - Acesso em 15/08/2018 
29 Disponível em: https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-
ativo-por-habitante-diz-estudo-da-fgv,70002275238 - Acesso em 23/08/2018 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/10/cadernos/empresas_e_negocios/590010-tecnologia-nfc-avanca-no-brasil.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/10/cadernos/empresas_e_negocios/590010-tecnologia-nfc-avanca-no-brasil.html
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-ativo-por-habitante-diz-estudo-da-fgv,70002275238
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-ativo-por-habitante-diz-estudo-da-fgv,70002275238
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terminal POS para compra. Ainda assim, para o lojista, a dependência do POS ainda 

representa um custo alto, seja de aluguel ou de compra da máquina. Por isso, e 

considerando o fato do Samsung Pay estar no Brasil desde 2016, não se espera um grande 

boom dessa tecnologia, dado que o brasileiro não a valorizou tanto, a não ser que ela seja 

especializada para casos específicos, como foi o da pulseira a prova d’água. 

4.2.7.1.2. Quick Response Code (QR Code) 

A tecnologia de pagamentos via QR Code consiste na utilização da câmera do 

smartphone para a leitura de um código de barras bidimensional que contém as 

informações da transação a ser realizada. Há diferentes formas de utilização do mesmo, 

mais relacionados à tecnologia por trás da transação. A transferência pode ser entre 

carteiras dentro de aplicativos específicos, como é o caso do AliPay e We Chat Pay 

chineses; pode ser para transferências diretas entre contas de mesmo banco; ou 

transferências entre diferentes bancos, que são chamados QR Code interoperáveis.  

O maior caso mundial de uso é na China, onde mais de 80% dos 712 milhões de 

cidadãos que possuem smartphones usam os pagamentos via celular30. O uso de QR Code 

na China começou no início da presente década, com as citadas Alipay e We Chat.  

Atualmente, mesmo com alguns casos de fraude e intervenções governamentais, 

os pagamentos via QR Code estão muito populares no país, especialmente com as 

promoções promovidas pelas duas empresas. É importante ressaltar um outro facilitador 

no caso chinês: a falta de infraestrutura de pagamentos do país. Não houve o uso em larga 

escala do cartão, é como se o país tivesse ultrapassado diretamente essa fase. Ainda, o 

QR Code tem a vantagem de diminuir o custo fixo por não precisar de hardware. Este 

                                                           
30 Disponível em: http://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/qr-code-payment-system,-a-
game-changer – Acesso em 28/08/2018 

http://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/qr-code-payment-system,-a-game-changer
http://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/qr-code-payment-system,-a-game-changer
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fato beneficia, em especial, o pequeno lojista, para quem o custo do mesmo representa 

um percentual maior da receita. 

Olhando para o cenário brasileiro, onde 69% da população declarou ao IBGE estar 

conectado à rede através do smartphone31, a solução não sofre com essa barreira de 

utilização, principalmente dada uma população de quase 210 milhões de habitantes. O 

risco consiste, na verdade, na qualidade da internet oferecida pelas operadoras telefônicas, 

com as quais até as atuais máquinas de cartão sofrem, dada sua instabilidade.  

Os cartões já são usados em escala hoje no Brasil: 32,6% das transações são nesse 

modo, segundo dados da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 

Crédito e Serviços)32, quase se igualando ao uso do dinheiro que ainda é o principal meio 

de pagamento, segundo dados do final de 2017 (Figura 9). Ou seja, o brasileiro está 

aumentando o uso do cartão e o mercado está propondo soluções para aumentar o seu 

uso, sendo isto até mesmo interesse do governo, para diminuir a sonegação fiscal.  

Além disso, atualmente no Brasil 22,4 milhões de adultos, aproximadamente 10% 

da população, não tem relacionamento bancário, ou seja, existe um espaço para soluções 

independentes de bancos, que são altamente burocratizados. A solução chinesa, de 

carteiras virtuais dentro de aplicativos com o dinheiro do usuário, se encaixaria bem neste 

caso, mas pode encontrar como barreira o analfabetismo funcional, que chega a 27% da 

população, segundo dados do IBGE, e, possivelmente, boa parte dos 10% sem conta 

bancária33.  

                                                           
31 Disponível em: https://tecnologia.ig.com.br/2018-04-27/acesso-a-internet.html - Acesso em 
13/08/2018 
32 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2018/06/novas-solucoes-podem-
levar-brasil-60-de-pagamentos-por-meios-eletronicos.html - Acesso em 13/08/2018 
33 Disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2015/07/brasil-tem-13-milhoes-de-
analfabetos.html - Acesso em 24/08/2018 

https://tecnologia.ig.com.br/2018-04-27/acesso-a-internet.html
https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2018/06/novas-solucoes-podem-levar-brasil-60-de-pagamentos-por-meios-eletronicos.html
https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2018/06/novas-solucoes-podem-levar-brasil-60-de-pagamentos-por-meios-eletronicos.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2015/07/brasil-tem-13-milhoes-de-analfabetos.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2015/07/brasil-tem-13-milhoes-de-analfabetos.html
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Olhando para os aspectos do modelo TAM; a) em termos de performance 

percebida: esse fator dependerá muito da qualidade da internet oferecida, porque se o 

sinal for muito instável o próprio lojista vai preferir outros meios. b) Já o esforço para 

utilização será provavelmente baixo. Isso porque dos brasileiros que acessam a internet, 

95% o faz pelo celular, segundo dados do IBGE de 2016, ou seja, o celular já está presente 

na vida na população, até mesmo para transferências e pagamentos, pelos aplicativos dos 

bancos, e essa seria apenas mais uma funcionalidade para o aparelho34.    

4.2.7.2. Regulação 

Após a quebra dos contratos de exclusividade com Mastercard e Visa, os 

adquirentes incumbentes, Cielo e Rede, criaram a Elo e a Hipercard, com contratos de 

exclusividade, para continuar com os ganhos advindos desse tipo de contrato. Entretanto, 

Mastercard e Visa continuavam com esmagadora maioria do share das transações, de 

modo que a reação de Cielo e Rede ao criar novas bandeiras não impactou muito a 

competição. Porém, para não haver mais dúvida, em 2016, em novo ato regulatório ficou 

extinta a possibilidade de qualquer contrato de exclusividade, promovendo a dita 

interoperabilidade de adquirentes e bandeiras no mercado. 

Conforme descrito no item 3.3.3., que versa sobre a história da regulação do 

mercado de cartões do Brasil, os interesses do BC sempre foram de acirrar a competição 

sem tornar o mercado não atraente. Para o futuro e para efeitos de análise do setor, 

acredita-se que os objetivos da regulação continuem sendo de facilitar a competição sem 

desestimular os investimentos dos players atuais. Ou seja, não é esperado que os 

reguladores ajam de forma pesadamente intervencionista. 

                                                           
34 Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/saude/2018/02/para-95-internet-e-pelo-celular-
e-para-94-para-trocar-mensgem - Acesso em 13/08/2018 

https://www.redebrasilatual.com.br/saude/2018/02/para-95-internet-e-pelo-celular-e-para-94-para-trocar-mensgem
https://www.redebrasilatual.com.br/saude/2018/02/para-95-internet-e-pelo-celular-e-para-94-para-trocar-mensgem
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Dentre os possíveis atos do BC, os relatórios do Itaú BBA e do Bradesco BBI 

defendem que há a possibilidade de o órgão intervir nas taxas de MDR e aos prazos de 

pagamentos entre emissores, adquirentes, bandeiras e lojistas. Essa última possibilidade 

poderia impactar na lógica da antecipação dos recebíveis do mercado, responsável por 

boa parte dos ganhos das empresas de adquirência. Entretanto, há forte incerteza, já que 

não é possível prever os próximos atos, que podem ser decisivos. 

4.3. SÍNTESE 

A análise sustentada pelo modelo que compõe Porter, Nalebuff, Brandenburguer 

e as forças não-mercado conduz, neste trabalho, ao cenário de negócios do setor de 

adquirência (Ghemawat, 1999). Foi possível observar que os bancos são muito 

importantes nesse mercado. Os bancos aparecem como uma barreira à entrada, na medida 

que elevam o switching cost do lojista. Também como complementares decisivos, 

aumentando o número de clientes das adquirentes por sua força de distribuição, e 

emprestando dinheiro a taxas melhores para a principal fonte de receita dessas empresas 

– a antecipação de recebíveis. 

Tal poder conferido aos bancos pelas dinâmicas do mercado levanta uma barreira 

à mobilidade entre grupos estratégicos (Porter 1980). Dos cinco maiores bancos do país, 

apenas um não é acionista de nenhuma adquirente – a Caixa Econômica Federal. O grupo 

competitivo formado por Cielo, Redecard e Getnet concentra mais de 90% do mercado 

devido ao conjunto de vantagens que seus acionistas (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú 

Unibanco e Santander) lhes conferem. Esses bancos permitem que suas adquirentes sejam 

financeiramente capazes de oferecer a lojistas taxas abaixo do segundo grupo de 

estratégico – Pagseguro e Bin, dentre outros. 
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Porém, oferecer desnecessariamente taxas mais baixas do que essas empresas 

significaria um corte nos lucros das líderes do mercado. Tal fato permite a existência de 

dois grupos estratégicos, separados por uma forte barreira à mobilidade – a presença de 

um banco como dono. O segundo grupo tem barreiras à entrada bem menos significativas 

do que o primeiro, encontrando uma competição mais acirrada. Ainda assim, é um 

mercado interessante e com retornos ainda altos, com tendência de estes diminuírem 

devido ao acirramento da competição.  

A ascensão do segundo para o primeiro grupo, ainda que algumas empresas 

tenham desenvolvido boa relação com clientes e capacitações dinâmicas (Teece et al. 

1997) logísticas importantes, é muito difícil. Isso porque vantagens como essas duas 

últimas podem ser copiadas, enquanto as vantagens oferecidas pelo banco representam 

de fato uma barreira à mobilidade. 

Uma hipótese levantada para a competição dentro do primeiro grupo é que o share 

de mercado das adquirentes irá convergir para share da carteira de crédito dos bancos que 

as detém. Embora não seja possível ter certeza, os movimentos de queda da Rede e 

ascensão da Getnet sem razão clara e evidente podem, talvez, ser explicados por isso.  

Para sondar essa hipótese, coletou-se os dados de market share atual das 

adquirentes retirados da análise já citada do Banco BTG Pactual de 2018, e do market 

share de 2012 provenientes de uma publicação do site pagamentos.me do ano de 2015. 

Para estimar os dados de concentração bancária brasileira, recorreu-se a matérias das 

revistas o Valor Econômico e a Exame, além de publicações dos próprios bancos, todas 

de 2016 ou 201735. O indicador utilizado foi o de ativos totais, que se aproxima da carteira 

de crédito dos players. Participaram da composição do total de ativos, além dos bancos 

                                                           
35 Os seis sites utilizados estão nas referências bibliográficas do trabalho 
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citados abaixo, a Caixa Econômica Federal, o BTG Pactual, o Banco Safra e o HSBC 

(incorporado nos cálculos ao Itaú Unibanco). A Tabela 1 mostra essa distribuição dos 

ativos totais adaptada pelos autores do trabalho. 

Banco do Brasil e Bradesco têm, juntos, 41% dos ativos totais dos bancos de 

varejo brasileiros, a Cielo viu sua participação de mercado cair de 53% para 52% nos 

últimos 6 anos. O Itaú Unibanco possui fatia de 27%, o percentual da Rede sofreu queda 

de 41% para 32% nos últimos 6 anos. Finalmente, a Getnet cresceu de 4,5% para 11% 

nos últimos 6 anos, quase igualando os 10% do Santander. Ainda não é possível concluir 

nada de objetivo com essa análise. Só com o tempo, a hipótese levantada poderá ser 

confirmada ou refutada. 

Tabela 1 – Market Share de ativos totais dos principais bancos brasileiros 

Apesar da conclusão da existência das barreiras ser sustentada pela análise da 

topografia do mercado, três ressalvas precisam ser feitas.  
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A primeira é que a barreira que divide o mercado ainda pode ser “empurrada” pelo 

segundo grupo, aumentando a soma do share de seus participantes até o ponto que 

permitir o primeiro grupo estratégico.  

A segunda trata de duas externalidades muito fortes, vistas anteriormente, que 

podem alterar a dinâmica competitiva: futuro tecnológico ainda muito nebuloso, e 

possíveis novos movimentos regulatórios. Na verdade, o futuro do mercado de bancos 

também sofre com incertezas relacionadas à tecnologia, sobretudo com o aparecimento 

dos bancos digitais. Porém, assume-se que esse mercado está bastante maduro, os 

incumbentes têm forte poder de reação, e a probabilidade de uma “revolução” não parece 

elevada.  

No que tange às tecnologias, acredita-se que mudanças incrementais, como o 

NFC, não perturbariam muito o mercado. Os competidores precisariam se adaptar o mais 

rápido possível, o que, como visto, poderia ocorrer sem grandes problemas. Entretanto, 

uma mudança para pagamentos que utilizem o QR Code poderia mudar bastante o cenário 

atual. Não é possível prever os próximos passos, pois há fatores que tornam essa 

tecnologia provável de ser adotada no Brasil, como a larga difusão dos smartphones, e 

outros que a tornam improvável, como por exemplo os altos índices de violência urbana. 

Com relação à regulação, acredita-se que o BC irá manter a postura de equilibrar 

o trade-off entre acirramento da competição e diminuição dos investimentos do setor. 

Entretanto, medidas como as citadas no item 4.2.7.2., que impactem na antecipação de 

recebíveis ou nas taxas de MDR, as duas principais fontes de receita das adquirentes, 

podem reduzir a barreira à mobilidade entre os grupos estratégicos (Porter 1980) e tornar 

o mercado como um todo menos atraente. 
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Por último, a terceira ressalva é o ponto delicado, para investidores, do conflito de 

interesses do banco nos papéis de emissor de cartões e de sócio das adquirentes. 

Entretanto, ao longo dos anos isso não afetou os retornos de Cielo e Redecard e nem de 

seus bancos. Esse conflito de interesses acaba sendo mais sentido pelo mercado de ações. 

Em 2013, quando do fechamento do capital da Rede, um dos motivos citados foi 

justamente esse. Com a adquirente não sendo uma empresa independente, uma só unidade 

de negócio, o conflito de interesses é reduzido, pois seu retorno estará inserido no do 

banco.  
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5. ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DO SETOR 

Sendo um dos principais players brasileiros no mercado de adquirência, a empresa 

escolhida para a realização do presente estudo atua em todo o território nacional. Por 

questões de confidencialidade em relação à divulgação de dados estratégicos, será 

omitido o nome da mesma, que será mencionada ao longo dos próximos capítulos como 

empresa Beta.  

5.1. HISTÓRICO 

A empresa Beta foi fundada em 2012 e começou a operar em 2014 e a sua história 

se confunde com a dos seus fundadores. Ambos já haviam empreendido no mercado de 

pagamento, sempre resolvendo algum problema para os clientes. Devido à insatisfação 

mútua em relação ao mercado de pagamentos, fundaram uma empresa de gateway de 

pagamentos – que será melhor detalhada no item 5.2.1. – foi a primeira empresa brasileira 

de pagamentos online e a primeira que conciliou o cartão de crédito com o pagamento 

online no Brasil.  

Devido ao sucesso, a empresa foi comprada por um banco médio brasileiro. 

Contudo, uma das cláusulas do contrato de venda ditava um período de ‘“No Compete”, 

ou seja, os sócios e envolvidos na empresa não poderiam investir no mercado de 

pagamentos durante certo tempo. Com isso, os sócios migraram para o setor de 

investimentos em empresas de e-commerce, a partir da fundação de uma holding de 

investimentos formada por investidores obsessivos por resultados.  

Dentro dessa holding foram compradas e criadas diversas empresas e, nesse meio 

tempo, a empresa de gateway de pagamentos foi comprada pela maior empresa do 

mercado de adquirência na época. Não havia mais a cláusula de “No Compete”, liberando 

os sócios a voltarem ao mercado de pagamentos. Com a crescente demanda de energia e 
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foco para voltar, a holding vendeu as empresas que tinha comprado e criado para um dos 

maiores marketplaces do Brasil, e fundou a empresa objeto de estudo deste trabalho. 

Atualmente formam um grupo, ou seja, é uma nova holding, composta por um gateway 

de pagamentos; uma empresa de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos); uma 

subadquirente; uma empresa de conciliação de recebíveis; e uma empresa de adquirência: 

a empresa Beta.   

5.2. SITUAÇÃO DAS EMPRESAS DO GRUPO HOJE 

5.2.1.  Empresa de gateway de pagamentos 

Um gateway de pagamentos online oferece a websites uma maneira fácil de aceitar 

pagamentos nos mais diversos meios: cartão de crédito, transferência entre contas, boleto, 

Bitcoin, Apple Pay e Safety Pay. É importante ressaltar que o gateway é agnóstico à 

adquirente para os clientes, dado que é multiadquirente, o que significa que o cliente pode 

escolher por qual adquirente irá passar suas transações e, se escolher mais de uma, pode 

definir uma ordem de preferência. Além disso, o gateway oferece diversas 

funcionalidades, que diminuem ainda mais a necessidade de desenvolvimento 

tecnológico para pagamentos pelo lado do cliente. São elas: check-out transparente; 

compra com um clique; carrinho de compras; pedidos de multi compradores; recorrência; 

e split. Atualmente a empresa é o gateway de mais de 7000 lojas de e-commerce, 

representando 40% do e-commerce brasileiro36. As suas concorrentes são a Adyen 

(holandesa), a Braspag e o PagSeguro.  

                                                           
36 Disponível em: https://www.mundipagg.com/gateway-de-pagamentos-online/ - Acesso em 
23/08/2018 

https://www.mundipagg.com/gateway-de-pagamentos-online/
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O setor de E-commerce cresce constantemente no Brasil. De 2016 para 2017, o 

setor cresceu 7,4%, fechando com $44bi de faturamento37, o que representa 2,8% de 

participação no varejo do Brasil. Já de acordo com números da ABComm, Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico, o setor cresceu 12% de 2016 para 2017, tendo $59,9bi 

de faturamento38. A perspectiva, segundo o Forrester, em um estudo solicitado pelo 

Google, é de duplicação na participação no varejo brasileiro até 2021, com crescimento 

de 12,4% ao ano, em média39. Esse crescimento tem diversas razões, entre elas: o aumento 

das compras pelo celular: a diversificação dos produtos que são vendidos online; e o 

maior acesso à internet da população de uma forma geral. Portanto, há consistente 

expectativa de expansão desse mercado. 

5.2.2.  Empresa fornecedora de TEF 

A empresa é fornecedora de sistema de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) 

para varejistas que desejam integrar seus sistemas de gestão com o ponto de venda. Assim 

como o gateway, também é uma empresa multiadquirente, se conectando com mais de 50 

adquirentes, e tendo mais de 250 bandeiras habilitadas. O sistema TEF realiza transações 

via cartão assim como os POS (Point of Sale, ou “maquininhas”). Seu grande diferencial 

está exatamente na integração entre o lançamento de produtos no sistema de vendas e a 

transação via cartão, e na simplicidade em termos de uso, dado que é um hardware único 

e não diferentes “maquininhas”, com diferentes taxas.  

O funcionamento do sistema se dá a partir da leitura do cartão pela “maquininha”. 

O software está no computador, no sistema de vendas, e não na máquina. Com isso, o 

                                                           
37 Disponível em: http://www.doutorecommerce.com.br/dados-de-mercado/entenda-o-cenario-e-
commerce-no-brasil/ - Acesso em 13/06/2018 
38 Disponível em: https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/e-commerce-cresce-12-em-2017-
e-projecao-para-2018-vai-a-15/ - Acesso em 13/06/2018 
39 Disponível em: https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-google/ - Acesso em 
13/08/2018 

http://www.doutorecommerce.com.br/dados-de-mercado/entenda-o-cenario-e-commerce-no-brasil/
http://www.doutorecommerce.com.br/dados-de-mercado/entenda-o-cenario-e-commerce-no-brasil/
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/e-commerce-cresce-12-em-2017-e-projecao-para-2018-vai-a-15/
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/e-commerce-cresce-12-em-2017-e-projecao-para-2018-vai-a-15/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-google/
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cliente pode escolher previamente em qual adquirente deseja transacionar cada tipo de 

arranjo, dada a melhor taxa. Exemplo: o arranjo da bandeira Visa-Crédito pode ter a 

melhor taxa na Rede, e o Visa Débito, na Cielo. Com isso, identificada a bandeira do 

cartão e o método de pagamento, o sistema direciona para uma adquirente específica. Isto 

é pré-definido e não depende da escolha do operador. A solução TEF é mais interessante 

para negócios em que a agilidade na transação é primordial, dado o grande volume de 

transações, como supermercados, farmácias e lojas de departamento.  Atualmente, esta 

empresa do grupo está em 15.000 pontos de venda no Brasil, e seus concorrentes são: a 

PagSeguro,  a BrasilTEF e a SkyTEF40. 

5.2.3.  Empresa Subadquirente 

Uma subadquirente faz a intermediação de pagamentos entre o adquirente e o 

lojista, possibilitando mais opções para oferecer ao usuário. Além disso, tem a 

característica de ter uma integração muito simples para escalabilidade na sua implantação 

e distribuição. 

Esta subadquirente atua no mercado digital e na venda de máquina. As soluções 

fornecidas focam em clientes de tipo marketplace (Ex: Ricardo Eletro, Magazine Luiza) 

e em fornecer produtos digitais personalizados. Atualmente já processa o pagamento de 

mais de 700 websites e, dentre as empresas do grupo, é considerada a mais inovadora em 

termos de tecnologia e organização. 

5.2.4.  Empresa de conciliação de recebíveis 

Uma conciliadora oferece soluções de conciliação de pagamentos, de forma que 

seja possível o gerenciamento dos recebíveis dos lojistas. Isso é necessário porque a 

                                                           
40 Disponível em: http://www.cappta.com.br/sobre.html - Acesso em: 23/08/2018 

http://www.cappta.com.br/sobre.html
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relação com as diferentes adquirentes, bandeiras e bancos são complexos, já que cada um 

tem suas regras de pagamento.  

Os produtos da empresa de conciliação de recebíveis do grupo se especializam em 

4 categorias: e-commerce, serviços, companhias aéreas e varejo. É importante ressaltar 

que o produto da última categoria, varejo, é focado especialmente nos clientes de mundo 

físico da adquirente do grupo, que são atendidos pelos mais de 150 pólos comerciais – 

estratégia detalhada no item 5.2.5 – pelo Brasil. 

5.2.5.  Empresa de adquirência: a empresa Beta 

A adquirente, conforme definido no item 3.1, é responsável pela relação entre o 

lado financeiro do mercado de pagamentos e o lojista. A empresa Beta é uma das 

principais adquirentes do segundo grupo estratégico do mercado brasileiro, tendo 

conquistado muitos clientes em pouco tempo de existência.  

Atualmente possui diversas bandeiras credenciadas e sua estrutura de operação 

consiste na estrutura de pólos comerciais espalhados por todas as cinco regiões 

geográficas do Brasil. Estes pólos são responsáveis pelo atendimento comercial e 

logístico de uma região determinada. A especialização desse atendimento, o confere 

qualidade e proximidade com o cliente final e isto representa um dos pontos fortes da 

Beta perante o cliente final. 

Como esta é a empresa objeto deste trabalho, o seu mercado já foi analisado no 

capítulo 4, e a análise do seu posicionamento atual será melhor explorada no capítulo 6.  
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6.  EMPRESA BETA INSERIDA NO MERCADO DE ADQUIRÊNCIA 

BRASILEIRO 

6.1. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DE MERCADO DA EMPRESA BETA 

Imersa em um mercado configurado por uma guerra de preços, tanto em termos 

de aluguel como em termos de taxa, a empresa Beta, por saber que valores tão baixos não 

cobrem a operação própria, direcionou seu posicionamento competitivo, declarado 

internamente, para oferecer a clientes pequenos e médios do mercado alta qualidade do 

serviço básico prestado e na oferta de serviços extras personalizados, para que o cliente 

não saia da empresa. Ou seja, objetiva-se satisfazer assim, a tarefa-a-ser-feita de um 

segmento deste mercado.  

Por serviço básico entende-se a operação logística (entrega e troca de máquinas e 

bobinas), disponibilidade de sinal nas máquinas e contato fácil com os consultores 

comerciais e a equipe de relacionamento com o cliente. Já por serviços extras, a empresa 

Beta investiu em diversas soluções: a divisão de recebíveis; a autenticação de usuários; e 

os pagamentos mobile. Atualmente, os esforços de venda estão focados no setor de 

restaurantes e lanchonetes, em especial na automação da gestão dos mesmos; e na oferta 

de um serviço de bancário simplificado para empresas. 

No primeiro caso, o serviço oferecido aos clientes é em parceria com uma solução 

de automação para restaurantes; uma solução dita como completa, já que não é só uma 

venda de software para a gestão do restaurante. Com a adesão do mesmo, é possível 

conectar os pagamentos ao caixa e o estoque, às comandas eletrônicas dos clientes e às 

notas fiscais, eliminando desperdícios de tempo de compilar informações de papéis; e 

eliminando a possibilidade de erros nesse processo. Com esse tipo de oferta, a adquirente 

foca em garantir sua posição em um nicho de mercado específico.  
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Diferentemente da oferta anterior, focada na posição da adquirente em um nicho 

de mercado específico, a solução bancária tem como foco qualquer lojista, de uma forma 

geral. O objetivo é atender às demandas dos mesmos por meio de uma solução de Open 

Banking, que não cobre altas taxas por seus serviços, e facilite o trabalho do lojista por 

ser focado em soluções bancárias para pessoas jurídicas. O objetivo da empresa nesse 

caso é atrelar, à solução da adquirência, nos mundos físicos ou digitais, aos serviços 

bancários. 

A ideia de Open Banking41 consiste em um novo modelo de negócios. Os bancos, 

atualmente funcionam com processos e operações realizados de forma centralizada, 

ocasionando custos operacionais elevados. Com isso, busca-se dar liberdade para o banco 

se especializar em seu serviço primário, ao permitir que outras empresas possam criar, a 

partir de interfaces bancárias liberadas, serviços que agreguem valor ao cliente final. 

A estratégia desta solução bancária visa aproximar o que a empresa Beta, uma 

adquirente independente de bancos de varejo, oferece de comodidades básicas aos 

lojistas, em relação às maiores adquirentes do país. Isso porque essas últimas estão 

atreladas a grandes bancos de varejo, e utilizam-nos como facilitadores de 

credenciamento, porque integram a venda dos serviços bancários com a venda dos 

serviços de adquirência, proporcionando, também, descontos aos lojistas ao adquirir os 

dois serviços.  

É importante reiterar que o objetivo da empresa Beta é fazer com que o cliente 

tenha uma barreira maior para sair da adquirente, dada a solução completa oferecida e a 

alta qualidade do serviço. A empresa vem desenvolvendo uma capacitação dinâmica, 

buscando criticamente agregar valor ao seu negócio, do ponto de vista do cliente. Isso 

                                                           
41 Disponível em: http://blog.simply.com.br/open-banking-mercado-financeiro/ - Acesso em 24/08/2018 

http://blog.simply.com.br/open-banking-mercado-financeiro/
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representa uma vantagem em termos de adaptabilidade às novas demandas e inovações 

tecnológicas do mercado, já que a empresa se molda para agregar valor de novas 

maneiras.  

Ainda assim, o grande porte das grandes adquirentes do país e, principalmente, 

suas vantagens de estarem atreladas aos maiores bancos do país ainda tornam esse 

mercado de difícil conquista de liderança pela empresa Beta. 

Além disso, apesar da estratégia declarada ser de expansão do negócio e criação 

de soluções que aumentem o valor agregado da adquirente para o lojista final, 

internamente a empresa ainda está se estruturando em termos processuais e de 

infraestrutura. Isso ocasiona, muitas das vezes, atrasos nas entregas, dada a defasagem 

em relação ao que é proposto e vendido pelo comercial, e o que pode ser, de fato, 

oferecido pela empresa. 

Portando, dado o mercado de competição cada vez mais acirrada em termos de 

preço, a estratégia da empresa parece protegê-la, de certa forma, desta guerra. A 

capacitação dinâmica de criar soluções para resolver problemas operacionais dos lojistas 

e o foco em determinados nichos a diferenciam neste mercado. Ainda, é fundamental 

atentar-se a limitações, tanto internas quando externas, ao crescimento da empresa. 

6.2. A “MENTALIDADE DO FUNDADOR” E OS RECURSOS DA EMPRESA 

BETA 

Aplicando a “teoria” da “Mentalidade de Fundador” no contexto de empresa, é 

possível afirmar que ela possui os três atributos da mesma: “missão insurgente”, 

“obsessão com a linha de frente” e “cabeça de dono”.  

A “missão insurgente” nasce da vontade de satisfazer um cliente que não era bem 

atendido pelo setor de adquirentes, até 2010 um duopólio. A proposta insurgente fica clara 
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no próprio logo da empresa, que menciona o termo “evolução”, e na proposta de ser uma 

adquirente independente de bancos. 

Já a “obsessão com a linha de frente” fica explícita nos próprios valores da 

empresa; um deles afirma que a sua razão de existência é o cliente. Além disso, essa 

obsessão é provada pelo alto investimento em uma equipe própria de relacionamento com 

o cliente e na estrutura de pólos próprios por todo o país, para que o atendimento ao lojista 

seja pessoal e personalizado, e na equipe de tecnologia para desenvolver constantemente 

novas soluções.  

O atributo “cabeça de dono”, além de aparecer em um dos valores, aparece no dia 

a dia da empresa, com a autonomia de trabalho que é dada às pessoas e a liberdade de 

tomada de decisão. Essas duas características só são possíveis devido à mentalidade que 

os funcionários aprendem desde os treinamentos iniciais de entrada na empresa, de ter 

sempre o foco no que for o melhor para a companhia, como se fosse a sua própria.  

Analisando cada uma das crises apresentadas no livro, foi possível concluir que a 

empresa Beta se encontra no período de Overload – Sobrecarga –, caracterizado pelo 

momento em que uma empresa começa a ter problemas para escalar seu negócio. Essa 

crise é determinada, principalmente, por um momento no qual uma empresa que era 

levada “na garra” por um time pequeno e muitas vezes sem experiência, ganha escala em 

seu negócio, e esse modelo de trabalho não funciona mais. Por ter crescido intensamente, 

precisa de sistemas para lidar com a crescente complexidade interna e o posicionamento 

do negócio no mercado.  

As causas do Overload são chamadas no livro de “ventos contrários”, e se 

caracterizam pela erosão da contabilidade da empresa, pelas vozes perdidas na linha de 

frente, pelo crescimento da receita mais rápido que o crescimento do talento humano e 
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pelo “fundador não escalável”. No caso da empresa, há exemplos que evidenciam esses 

“ventos contrários” no dia a dia, com exceção do último fator citado, porque os sócios 

fundadores nunca limitaram o negócio e nem representam um gargalo para a companhia. 

O crescimento da receita mais rápido que o talento ficou claro em dois momentos 

recentes: após a empresa ter dobrado de tamanho em 2017, contratando sem ter critérios 

bem estruturados, a empresa teve 2 ondas de demissão, outubro/2017 e fevereiro/2018. A 

primeira devido a um incidente causado pela negligência de diversas áreas e a segunda 

como corte de gastos de pessoal. Nesta questão, a diretoria já entendeu a falha que ocorreu 

nos últimos anos e desde então pediu aos líderes para serem mais críticos nas contratações 

e considerar pagar mais caro por pessoas com experiência de mercado. 

As vozes perdidas na linha de frente caracterizam-se principalmente pelo time 

comercial dos pólos. Isso porque estão longe dos escritórios principais (RJ e SP), e apesar 

do treinamento de entrada na companhia ser feito nas sedes, ficam distantes das tomadas 

de decisão e novidades. Com isso, o lançamento de produtos e integração com outros 

times da companhia fica prejudicado. Atualmente, a empresa conta com reuniões abertas, 

transmitidas e gravadas na plataforma de comunicação interna da empresa, mas ainda há 

uma deficiência na troca de informação. 

A erosão da contabilidade ficou muito clara na demonstração interna dos 

resultados da empresa em 2017. Ocorreram muitos gastos relacionados aos traslados RJ-

SP e contratação de pessoal, fazendo com que o orçamento do ano fosse ultrapassado. 

Para 2018, houve um corte dos gastos das áreas da empresa e maior criteriosidade ao ser 

feito o orçamento do ano, baseado em diminuição dos gastos supérfluos, fato comentado 

inclusive nas conversas semanais do CEO (Diretor Executivo) com os funcionários.  
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Dados esses fatores, a empresa Beta caracteriza-se por estar em um momento de 

crise por dificuldades de escala. As consequências práticas disso podem incluir a 

dificuldade de lançar novos produtos no mercado e a perda do foco nos atributos da 

“mentalidade do fundador”. Com isso, funcionários estão, muitas das vezes, 

desmotivados com a incapacidade de atender aos seus clientes. Isso pode gera insatisfação 

entre os lojistas e perda de market share.  

6.3. POSSÍVEL NOVO POSICIONAMENTO DA ADQUIRENTE 

Uma vez analisada a situação atual da empresa Beta e o cenário competitivo do 

setor no qual ela se encontra, pretendeu-se, nesta seção, discutir as possibilidades de 

posicionamento futuro da empresa. Caso a dinâmica competitiva atual não sofra nenhuma 

grande perturbação de mercado, tecnológica ou regulatória, a competição deve ficar ainda 

mais acirrada no mercado de meios de pagamento brasileiro. No segundo grupo 

estratégico, no qual participa a adquirente em questão, as barreiras à entrada são baixas 

ou quase nulas. Dessa forma, observa-se neste grupo, como tendência dominante, a busca 

pela eficiência operacional (Greenwald 2005).  

Analisou-se, para a empresa Beta, as possíveis vantagens competitivas citadas no 

quadro conceitual: de oferta; de demanda; e de economias de escala.  

Primeiramente, no que tange às vantagens do lado da oferta, conforme explicitado 

ao longo da análise do setor de adquirência, a liderança em custo parece fora do alcance 

da empresa. Além disso, patentes não são comuns nesse meio. 

Em seguida, virou-se, então, para as vantagens competitivas relacionadas à 

demanda. Assumindo que esse setor não possui efeitos de rede, são possíveis duas 

principais opções para cativar os lojistas (Greenwald 2005): 

1. Aumentar os custos de mudança e de procura do lojista: a forma encontrada para 

aumentar esses custos é a de oferecer serviços adicionais para o lojista, como por 
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exemplo, soluções de integração de sistemas, conciliação de recebíveis, dentre 

outras. Quando esses serviços estão disponíveis nos produtos das adquirentes 

concorrentes, trata-se apenas de um aumento dos custos de mudança. Entretanto, 

quando não estão disponíveis, trata-se de um aumento do custo de procura. Essas 

táticas para aumentar os tais custos de mudança e procura já são utilizadas pela 

adquirente estudada, e nos parecem muito acertadas; 

2. Incentivar o hábito do cliente em procurar sempre a empresa Beta: O bom 

relacionamento da adquirente com seus clientes é um de seus pontos fortes 

principais. Atendimento e logística são duas das capacitações dinâmicas (Teece 

et al. 1997) que a empresa deve continuar desenvolvendo ao longo do tempo. 

Finalmente, com relação às economias de escala, Greenwald (2005) destaca a 

existência do equívoco comum de acreditar que um grande volume sempre traria 

economias de escala. Em sua maioria, os custos fixos das adquirentes são regionais, como 

por exemplo, logísticos e de atendimento. Esses custos são rateados somente pela base de 

lojistas da região na qual estão instalados.  

Dessa forma, a busca pela liderança regional em share do segundo grupo 

estratégico (Porter 1980) é importante para conferir economias de escala à empresa Beta. 

No trade-off entre estar presente em muitas regiões do Brasil, sem a liderança do segundo 

grupo estratégico, e de ser a líder desse grupo, ainda que isso lhe custe não estar presente 

em todos as regiões, tudo sugere que a escolha pela segunda opção é mais vantajosa. 

Com o conhecimento da existência desta barreira à mobilidade, e, 

consequentemente, da dificuldade de se competir no primeiro grupo estratégico, é 

importante se posicionar de forma adequada no segundo grupo. Nesse sentido, a crise de 

Sobrecarga (Zook e Allen 2016), pela qual passa a empresa, pode limitar a atuação da 

empresa. Os autores desse trabalho acreditam que, nesse momento, é necessário que a 
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Beta explore suas oportunidades internas de melhoria descritas neste capítulo para que 

possa se relançar neste mercado. 

Por fim, apesar das opiniões desenvolvidas nesta seção do trabalho, acredita-se 

que este mercado possui um futuro de difícil previsão. As incertezas perante a regulação 

e a inovação tecnológica atuam de modo a dificultar o sucesso e a sustentabilidade de um 

dado posicionamento estratégico. Além disso, exercícios de planejamento estratégico 

também estão sendo desenvolvidos pelas empresas concorrentes desse mercado, e 

novidades importantes podem emergir deles.  
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7. CONCLUSÃO 

7.1. RESUMO 

Nesse projeto de graduação, realizou-se uma análise do setor de adquirência 

brasileiro. A partir do framework resumido na seção 2.6., concluímos que há uma barreira 

à mobilidade – a presença de um banco como acionista, que se desdobra em grandes 

diferenças de share e potencial competitivos – que separa dois grupos estratégicos nesse 

setor. Além disso, evidenciou-se forte incerteza no futuro desse mercado, que pode ser 

atribuída à tecnologia e à regulação. 

Após isso, ainda com base no framework citado, realizou-se um estudo de caso da 

empresa Beta, que concorre no segundo grupo estratégico. Identificou-se as vantagens 

competitivas da empresa, bem como alguns problemas enfrentados pela mesma. 

Finalmente, apontamos um possível posicionamento para a empresa. 

7.2. LIMITAÇÕES 

Conforme descrito durante a introdução, esse trabalho possui algumas limitações, 

em sua maioria, relacionadas a utilização somente de fontes de dados não confidenciais. 

A mais importante delas é a ausência de dados que permitam análises financeiras mais 

sofisticadas. Apenas duas das empresas desse setor possuem capital aberto, de modo que 

os estudos financeiros desse trabalho se limitaram aos relatórios de alguns dos principais 

bancos de investimento do país, citados no item 4.2.6.. 

Além disso, o momento turbulento pelo qual passa o setor, com entrada de muitos 

novos competidores, torna difícil conclusões definitivas. Para reduzir essa limitação, 

estudou-se mais a fundo as tecnologias já disponíveis, e buscou-se compreender as 

motivações do Banco Central no papel de regulador desse mercado. Ainda assim, o futuro 

é bastante incerto para o setor de adquirência brasileiro, limitando o exercício estratégico 
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aqui feito, sobretudo no que tange o item 6.3., no qual apontamos um possível caminho 

para a empresa Beta. 

7.3. CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A principal contribuição desse trabalho para a comunidade científica é de 

compreender o setor de adquirência brasileiro e algumas de suas características. Por 

exemplo, a ausência de efeitos de rede, por vezes assumidos como presentes em mercados 

intensivos em tecnologia. Outra contribuição é o framework descrito no quadro conceitual 

desse trabalho, que mesclou literaturas consagradas, como por exemplo, Porter (1980) e 

Bradenburguer e Nalebuff (1997) com livros mais recentes, escritos por Zook e Allen 

(2016) e Christensen (2016). 

Trabalhos futuros poderiam estudar o próprio setor de adquirência após um 

período de tempo suficientemente grande, para se confrontar as conclusões e hipóteses 

levantadas nesse trabalho. Além disso, estratégias competitivas em mercados adjacentes, 

como o dos bancos emissores ou bandeiras, poderiam complementar esse trabalho. Por 

último, estudos aprofundados sobre as inovações tecnológicas e meios de pagamento 

poderiam ser úteis para as empresas desse setor, auxiliando na alocação de capital em 

pesquisa e desenvolvimento. 

7.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se ao longo desse trabalho que no setor de adquirência brasileiro as 

fortes barreiras à mobilidade destacam-se, que protegem as incumbentes Cielo, Rede e 

Getnet. As demais empresas desse setor enfrentam acirrada competição. Embora a 

empresa Beta tenha tido uma trajetória de rápida ascendência até o presente momento, e 

desenvolvido algumas capacitações dinâmicas importantes, o futuro não parece fácil. 

Por fim, segundo Warren Buffet, um dos maiores investidores de todos os tempos: 
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“Quando um segmento reconhecido por suas dificuldades econômicas encontra 

um gestor reconhecido por sua excelência, normalmente é o segmento que mantém sua 

reputação intacta”. 
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