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Por muitos anos, pagamentos com dinheiro e cartões prevaleceram entre a população mundial 

sem sofrer grandes ameaças. Esse cenário começou a se alterar na última década, quando, 

impulsionados por avanços em tecnologias de processamento e armazenamento de dados e pela 

disseminação do uso de smartphones globalmente, surgiram os meios de pagamento por 

dispositivos móveis. Carteiras digitais, plataformas que viabilizam essa forma de pagamento, 

se popularizaram em diversos países, tendência que começa a ser observada também no Brasil, 

com o aumento vertiginoso do número de empresas ofertando essa solução. Diante do cenário 

de transformação, e a partir da compreensão do modelo de negócio, das dinâmicas que atuam 

no setor e das condições específicas ao Brasil, este trabalho pretende realizar uma análise de 

quais carteiras digitais possuem o maior potencial de obter sucesso nesse mercado no país. 
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For many years, payments with cash and cards have prevailed among the world's population 

without facing major threats. This scenario began to change in the last decade, when, driven by 

advances in data processing and storage technologies and the spread of smartphone use 

globally, mobile payment methods emerged. Digital wallets, platforms that enable this form of 

payment, have since become popular in several countries, a trend that is also beginning to be 

observed in Brazil, with the steep increase in the number of companies offering this solution. 

In view of the transformation scenario, and through the understanding of the business model, 

the dynamics that operate in the sector and the specific conditions in Brazil, this paper intends 

to carry out an analysis on which digital wallets have the greatest potential to succeed in that 

market in the country. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

Meios de pagamento são tão antigos quanto a humanidade, e, assim como ela, foram 

evoluindo ao longo do tempo, sob a motivação principal de atribuir mais conveniência e 

segurança ao processo (ABDALLA, 2020). Enquanto em seus estágios iniciais as transações 

podiam ser realizadas por meio de troca as de animais e alimentos, hoje prevalecem soluções 

que oferecem uma fricção significativamente menor à experiência de compra, como por meio 

de cédulas e cartões de crédito (BC, 2020), tornando- . 

Seguindo essa tendência, surgiu, na última década, uma nova forma de pagamento: o 

pagamento por dispositivos móveis, ou, mais popularmente, por smartphones. Associadas a ele, 

surgiram as carteiras digitais, plataformas digitais de pagamento que se aproveitam do fato de 

esse novo meio estar conectado à internet para desenvolver uma experiência mais completa 

para seus usuários, oferecendo também uma gama maior de produtos e serviços que vão além 

do momento da transação.  

Esse fenômeno somente foi possibilitado graças a tecnologias de computação móvel, 

armazenamento em nuvem e tratamento de dados, entre outras, que observaram um 

desenvolvimento exponencial na última década, contribuindo, também, para a popularização 

do smartphone entre a população mundial (CUSUMANO et al, 2019). 

Diante de um novo modelo de negócio que se aproveita dessa tendência, e que nos 

últimos anos alcançou um grande sucesso em países como a China, surgem no Brasil diversos 

aplicativos de carteira digital, oriundos de empresas de diferentes segmentos, com o objetivo 

de conquistar esse novo mercado no país. Contudo, ao mesmo tempo em que esse negócio se 

difunde e se torna cada vez mais competitivo, dado o seu caráter nascente, ainda não há uma 

ampla compreensão do público, ou até mesmo do mercado, sobre seu funcionamento.  

Dada a tendência de aumento de transações por plataformas digitais no país, a alta 

frequência dos atos de pagamento no dia a dia de qualquer cidadão, a falta de conhecimento da 

população sobre as características desse novo modelo de negócio, e diante do surgimento de 

diversos players de carteiras digitais no Brasil que competem por esses usuários, surge a 

justificativa do presente trabalho.  

Este projeto de graduação visa explorar o tema das carteiras digitais mais 

profundamente, entendendo suas principais características, as dinâmicas que moldam o  

mercado em que elas estão inseridas, e, de forma mais objetiva, quais são os players, dentre 
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tantos competidores, que possuem um maior potencial de obter sucesso nesse negócio. Com 

isso, acredita-se poder consolidar, desenvolver e difundir um conhecimento ainda não 

estabelecido sobre carteiras digitais no Brasil, além de fazer previsões sobre seus 

desdobramentos que podem beneficiar potenciais usuários e investidores em um futuro 

próximo. 

1.2. OBJETIVOS DO PROJETO 

1.2.1. Gerais 

O objetivo geral deste projeto é estabelecer uma maior compreensão sobre o negócio de 

carteiras digitais no Brasil, e, a partir da base teórica explorada e das contribuições 

desenvolvidas nesse processo, elaborar um framework e realizar uma análise quanto a quais são 

aquelas que possuem um maior potencial de obter sucesso nesse mercado, diante de um cenário 

nascente e crescentemente competitivo no país.  

1.2.2. Específicos 

Como objetivos específicos, de forma a atender os objetivos gerais do estudo, busca-se 

uma compreensão das características de carteiras digitais por meio da descrição dos seus tipos, 

da escolha de um tipo considerado mais relevante para a análise, da descrição da sua rede de 

valor, da elaboração de um framework de análise de modelo de negócio, e da subsequente 

análise do modelo de negócio de carteiras digitais do tipo especificado. 

Além disso, visa-se entender as dinâmicas que moldam o mercado de e-wallets, tendo 

em vista sua característica de plataforma de dois lados, e suas consequências para o cenário de 

competição uma vez consolidada a indústria. Busca-se também a compreensão de como as 

condições específicas do Brasil interagem com as dinâmicas expostas. 

A partir da compreensão das características e do mercado de carteiras digitais, objetiva-

se elaborar um framework para análise do potencial de sucesso de players que competem nesse 

mercado. Por fim, o trabalho tem como objetivo apontar e justificar quais são, dentre os players 

brasileiros, aqueles que possuem um maior potencial de obter sucesso no negócio de carteiras 

digitais no país. 
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1.3. METODOLOGIA 

Este trabalho foi elaborado a partir de pesquisas quantitativas e qualitativas com o 

objetivo de se compreender a natureza do mercado de carteiras digitais e avaliar seus principais 

players a partir dos critérios elaborados, caracterizando uma pesquisa exploratória. 

Devido à natureza bastante recente e em constante transformação do negócio analisado 

no trabalho, há escassez de materiais acadêmicos ao seu respeito, de forma que foram utilizadas, 

além destes, publicações de jornais e outros veículos de comunicação como fontes para se obter 

uma compreensão geral da indústria, suas partes interessadas, tendências e movimentações 

recentes. A partir do entendimento mais amplo, buscou-se elaborar um canvas de modelo de 

negócio a partir de Johnson (2008), Osterwalder (2010) e Maurya (2012).  

Com o objetivo de se analisar as dinâmicas de competição e a lógica econômica do 

mercado, foram utilizados tanto métodos consagrados de estratégia, podendo se destacar a Rede 

de Valor (NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1996) e as Forças de Porter (PORTER, 1979), 

quanto fontes recentes específicas ao negócio de plataformas, sendo particularmente 

Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future

Brynjolfsson (2017) e The business of platforms: Strategy in the age of digital 

competition, innovation, and power  

Também foram buscados dados demográficos e socioeconômicos para o Brasil e para o 

mundo como embasamento para as condições externas do mercado, obtidos por publicações 

oficiais de fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Mundial 

e Banco Central do Brasil. 

Para se chegar à lista de empresas de carteira digital que foram utilizadas para a análise, 

foram realizadas buscas em sites de empresas do ramo de pagamentos e publicações de veículos 

de comunicação. Para análise, foi primeiro realizada uma avaliação em etapas com a utilização 

de critérios quantitativos com o objetivo de fazer um filtro inicial de empresas mapeadas, e em 

seguida realizada uma análise incluindo também critérios qualitativos.  

As informações relevantes para cada uma das empresas analisadas foram obtidas por 

meio de notícias e publicações de veículos de comunicação, aplicativos das empresas 

disponíveis na App Store, da Apple, e Play Store, do Google, bem como nos sites de relações 

de investidores das empresas quando esses existiam, principalmente em seus releases de 

resultados relativos ao final de 2014 e de 2019. 

Por fim, a autora trabalhou em projetos de consultoria relacionados ao tema em um 

grande player do mercado nos dois anos que antecederam o trabalho, utilizando sua experiência 
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pessoal no assunto como balizador para o raciocínio desenvolvido. É importante ressaltar, 

entretanto, que nenhuma informação aqui apresentada é de cunho confidencial. 

1.4. LIMITAÇÕES 

O trabalho traz algumas limitações em sua realização.  

Primeiramente, devido ao caráter nascente do setor, há uma escassez de publicações 

científicas sobre o tema, exigindo que em algumas ocasiões seja utilizada literatura cinza como 

fonte de consulta.  

Além disso, deve-se destacar as limitações inerentes a estudos com caráter preditivo, 

principalmente considerando-se um mercado de análise em constante crescimento e 

transformação, de forma que é possível que alguns fatores dos quais não se tinha conhecimento 

no momento do estudo influenciem o cenário final e mudem a validade do resultado obtido. 

Dentre esses fatores, podem ser mencionados a entrada de novos players, fusões e aquisições, 

mudanças no marco regulatório, entre outros. 

Há também um limite nas análises realizadas no trabalho relacionado a fatores 

regulatórios que influenciam esse mercado e que vêm se desenvolvendo recentemente, mas 

cujas consequências para as carteiras digitais ainda não estão claras. Dentre esses fatores, 

destaca-se o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central, o Pix, que será brevemente 

descrito no trabalho, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que não será contemplada neste 

projeto. 

Por fim, as métricas quantitativas utilizadas para a comparação entre os players no Brasil 

dependem de dados disponíveis publicamente, cuja profundidade também varia entre as 

empresas, limitando a precisão da análise e de suas implicações. 

1.5. ESTRUTURA 

Após a introdução apresentada, o trabalho se inicia no capítulo 2, com a 

contextualização das características e do funcionamento das carteiras digitais. Essa será a base 

para as análises seguintes, e visa proporcionar ao leitor uma compreensão geral do objeto de 

estudo do trabalho. Nesse capítulo, serão abordados sua definição, seus diferentes tipos, sua 

rede de valor quando comparada aos processos de pagamento tradicionais e seu modelo de 

negócio. 

Em seguida, o capítulo 3 se dedica à construção do método para avaliação do potencial 

de sucesso das carteiras digitais, iniciando com um estudo das dinâmicas atuantes no mercado 
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onde está inserido esse tipo de plataforma e encerrando com a elaboração de um framework e 

com a definição das métricas nas quais a análise será baseada. 

No capítulo 4, o foco é direcionado ao contexto brasileiro para o desenvolvimento do 

mercado de estudo, descrevendo como fatores locais, como socioeconômicos e regulatórios, 

podem interferir nas dinâmicas e no sucesso desse modelo de negócio no país. Nesse capítulo, 

também serão mapeados os principais players de carteiras digitais presentes no Brasil no 

momento do trabalho. 

Por fim, no capítulo 5, será realizada a análise do potencial de sucesso para cada um dos 

players mapeados, bem como para alguns benchmarks selecionados, concluindo, em seguida, 

aqueles que estão mais bem posicionados para obter sucesso no mercado de carteiras digitais 

no Brasil. 

 

  



6 
 

2. O QUE SÃO CARTEIRAS DIGITAIS 

2.1. DEFINIÇÃO 

2.1.1. Definição geral 

Uma carteira digital, também conhecida como e-wallet, é um software que permite ao 

usuário realizar pagamentos por meio de dispositivos eletrônicos como celulares, 

computadores, tablets e similares. De forma análoga à carteira física tradicional, a quem ela 

pretende substituir, a carteira digital pode armazenar saldo em dinheiro, diversos cartões e 

informações pessoais do usuário. Contudo, enquanto cédulas e cartões de plástico têm como 

única função transmitir pagamentos de forma isolada e unilateral, carteiras digitais se destacam 

por terem o potencial de ser inteligentes ; por estarem conectadas à internet, elas podem 

proporcionar comunicações de mão dupla entre o estabelecimento e o consumidor, englobar 

toda a experiência de compra, da pesquisa à entrega, e oferecer serviços adicionais que vão 

muito além do momento da transação (LEVITIN, 2017). 

Assim como nos meios predominantes atualmente, há dois clientes envolvidos nas 

transações com carteiras digitais: o consumidor, que deve possuir aquela forma de pagamento, 

e o estabelecimento, que deve aceitá-la. Porém, diferentemente do dinheiro em espécie, cuja 

única exigência de forma geral é que esteja na moeda nacional, e dos cartões de pagamento, 

que já possuem uma ampla rede de aceitação em quase qualquer lugar do mundo, e-wallets 

possuem maiores desafios à adoção. Elas devem converter usuários tanto do lado dos 

compradores quanto do lado dos vendedores para esse novo meio, que é digital, possui um 

funcionamento diferente dos demais e, consequentemente, envolve uma mudança de hábitos 

significativa. 

Para a adesão do consumidor, de forma geral, é necessário que ele baixe o aplicativo de 

carteira digital no seu aparelho, cadastre suas informações pessoais e forneça seus dados para 

pagamento, que podem estar vinculados a contas bancárias ou cartões.  

Para o estabelecimento, é necessário que ele possua um sistema de ponto de venda que 

reconheça e aceite aquela carteira ou um Quick Response code (QR Code) para leitura, que pode 

ser digital no aplicativo ou físico na loja. Detalhes podem variar dependendo do tipo de e-wallet, 

e serão melhor explicados adiante, mas somente a partir desses passos o pagamento com 

carteiras digitais estará habilitado a ocorrer. 

Apesar desse obstáculo para a difusão da carteira digital, suas características 

fundamentais a colocam como uma forte candidata a revolucionar a indústria de meios de 
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pagamento nos próximos anos, em grande parte devido às diversas vantagens que esse modelo 

tem o potencial de trazer para os dois lados da transação. 

Para o consumidor, e-wallets podem eliminar totalmente a necessidade do uso de 

carteiras físicas, uma vez que somente com seu smartphone, aparelho disponível para a maioria 

das pessoas do país hoje em dia (IBGE, 2020), já será possível pagar por produtos em lojas, 

armazenar bilhetes para eventos e exibir dados de identificação. Isso aumenta a comodidade 

para o usuário, que poderá deixar sua carteira em casa, facilita o controle de suas finanças, uma 

vez que todos seus gastos estarão digitalizados em um só lugar, e reduz a chance de roubos, por 

exemplo, de dinheiro, em seus trânsitos.  

Além disso, uma vez que o usuário insere suas informações de autenticação e 

autorização de pagamento na carteira digital, o aplicativo armazena esses dados por meio da 

tecnologia de tokenização , ou seja, a criação de uma identidade digital exclusiva e 

criptografada para seus dados financeiros. Essa característica, que é um dos principais 

diferenciais desse meio de pagamento, se traduz em duas grandes vantagens para o processo: 

rapidez e segurança. 

A maior rapidez ocorre ainda em lojas físicas, uma vez que a aprovação do pagamento 

pode ocorrer em frações de segundos sem necessidade de validação de segurança por parte do 

consumidor, pois ela já está armazenada na carteira; mesmo quando ela é exigida, em muitas 

ocasiões pode-se substituir a digitação de senha pela validação biométrica no smartphone, 

tomando um tempo consideravelmente menor. Além disso, esse modelo abre espaço para 

pagamentos maquininha , como por exemplo com soluções baseadas em QR 

Codes, reduzindo também os tempos de espera ao redor da transação.  

As vantagens se tornam ainda mais evidentes quando se trata do comércio online, pois, 

uma vez que as carteiras digitais já armazenam os dados pessoais e de pagamento do usuário, 

ele não precisará mais preencher todas as informações de cadastro para concluir compras em 

sites onde sua carteira for aceita. Essa característica também confere mais segurança às e-

wallets, pois a autorização da compra é transmitida sem que os dados do consumidor sejam 

repassados para o vendedor, evitando fraudes e impedindo que informações pessoais fiquem 

armazenadas em diversos sites diferentes. 

Para o estabelecimento, tais vantagens têm o potencial de aumentar suas vendas tanto 

nos canais online quanto offline. Nas lojas físicas, a redução do tempo de transação pode reduzir 

filas e atrair mais consumidores graças à melhor experiência do cliente. No e-commerce, a 

possibilidade de pular a etapa de cadastro reduz a taxa de abandono de carrinho e aumenta as 
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vendas no site, uma vez que um dos principais motivos para desistência do e-commerce são os 

longos processos de check out. Além disso, diversos estudos de economia comportamental 

indicam que consumidores tendem a gastar com frequência e ticket médio maiores quanto 

menor for o atrito da experiência de pagamento (BRAGA et al, 2013), o que é alavancado no 

caso desse meio digital. 

Outra caraterística das e-wallets, e provavelmente a mais controversa, é que por ser um 

meio digital há a possibilidade de armazenagem de dados pela empresa desenvolvedora. Além 

do cadastro que todos devem fazer, a partir do momento em que ela começar a ser utilizada, a 

carteira digital passa a ter acesso a diversas informações de padrão de consumo dos usuários, 

como gasto mensal, locais mais frequentados, produtos adquiridos, entre outros (LEVITIN, 

2017). 

Para o estabelecimento, isso pode se traduzir em serviços de Customer Relationship 

Management (CRM), que ao serem contratados o ajudarão a entender melhor seus clientes e a 

desenvolver estratégias de marketing direcionadas para seu público-alvo. Porém, há muito 

debate sobre quais são as implicações disso para o consumidor, caracterizando o principal risco 

das carteiras digitais quando comparadas a outros meios: a perda de privacidade. 

Com o pagamento com cartões de plástico tradicionais, o estabelecimento recebe a 

informação do valor da compra, horário e produto comprado, mas não possui visibilidade das 

compras daquele consumidor em outros estabelecimentos. O banco, por sua vez, recebe todas 

as informações de pagamento do consumidor em diversos locais, mas não consegue identificar 

quais produtos foram adquiridos. Dessa forma, cartões fornecem uma quantidade razoável de 

dados do seu portador ao longo da cadeia, mas nenhum dos agentes envolvidos pode formar a 

imagem completa do consumo daquele indivíduo. 

Já as carteiras digitais, mesmo que não necessariamente obtenham os dados de compra 

a nível de produto, possuem um potencial muito maior de combinar informações de diversas 

fontes sobre um mesmo indivíduo. Além de ter visibilidade sobre transações em múltiplos 

estabelecimentos, ela ainda pode agregar a isso dados de geolocalização, demografia, histórico 

de pesquisa, entre outros, que são então usados para fins comerciais dentro da empresa ou 

vendidos para terceiros (LEVITIN, 2017). 

Essa característica gera desconforto, pois os usuários passam a renunciar a sua 

privacidade em um nível muito maior do que em outros meios de pagamento, mesmo em relação 

aos cartões de crédito, e nem sempre são informados sobre os termos de forma transparente 

pela empresa. Somado a isso está o fato de que esse é um modelo de negócio relativamente 
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novo, de forma que ainda não é totalmente contemplado pela regulação para defender a 

privacidade do consumidor a maioria dos países, os pagamentos móveis representam uma 

zona cinzenta BOURREAU; VALLETTI, 2015, p. 33, 

tradução nossa). 

Portanto, apesar das vantagens citadas, existem também fortes argumentos no sentido 

de gerar resistência à adoção de carteiras digitais. O que não se pode negar, entretanto, é que o 

mundo se encontra diante de um meio de pagamento muito diferente daqueles com os quais 

estamos acostumados, e a forma como as empresas gerarão valor, diante do cenário regulatório 

local, para que os clientes assumam os riscos envolvidos nas carteiras digitais irá moldar, em 

grande parte, seu futuro. 

2.1.2. Tipos de e-wallet 

Conforme descrito, todas as e-wallets permitem pagamentos por meios digitais, o que 

pode ser considerada uma definição relativamente abrangente. Contudo, há diversas variações 

que podem ocorrer em diferentes etapas desse processo, caracterizando diferentes tipos de 

carteira digital. A combinação dessas variáveis que cada empresa irá escolher será a base para 

a determinação do seu modelo de negócio. 

Em termos gerais, em qualquer processo, há um ponto de partida, um caminho e um 

ponto de chegada. Para pagamentos com carteiras digitais, analogamente, existe a fonte do 

dinheiro, a forma de transação, e quem receberá o dinheiro.  

Há diversas perspectivas que podem ser utilizadas para classificação de carteiras 

digitais, mas, nesse trabalho, são exatamente nesses três pontos em que serão agrupadas as 

diferenças entre elas, por serem consideradas as distinções de maior relevância.  

Partindo do destino do recurso, e-wallets podem ser classificadas por abrangência , ou 

seja, onde aquele meio de pagamento é aceito, podendo ser consideradas fechadas, 

semifechadas ou abertas (PACHARE, 2016). 

a. Carteiras fechadas são aquelas cujos recursos só podem ser utilizados dentro 

da própria empresa, como por exemplo para armazenar um saldo para compras 

futuras caso tenha ocorrido a devolução de algum produto. Este é um modelo 

comumente observado em diversas empresas de e-commerce. 

b. Carteiras semifechadas passam a envolver terceiros no universo de aceitação, 

como no caso de um grupo de empresas parceiras que aceitam uma mesma 
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carteira. Nesse modelo, diversos produtos e serviços, incluindo financeiros, 

passam a poder ser oferecidos dentro do aplicativo. 

c. Carteiras abertas são aceitas em qualquer local com um ponto de venda 

habilitado àquela mecânica de pagamento (ex: maquininha com Near Field 

Communication, ou NFC), passando a permitir também saque do dinheiro retido 

na carteira. 

Portanto, a classificação de abrangência será um fator importante para determinar o 

objetivo da empresa com aquela carteira digital, podendo ser desde um recurso interno simples 

para ajudar a melhorar a experiência do seu e-commerce até um ecossistema de comerciantes 

com funções análogas a bancos. 

Em relação ao início do processo de pagamento, ou seja, a fonte do recurso que será 

utilizado, e-wallets podem ser classificadas entre pass-through ou com saldo (LEVITIN, 2017). 

a. Carteiras pass-through são aquelas cujo pagamento está vinculado a um cartão 

de crédito cadastrado no aplicativo, de forma que esse modelo somente substitui 

a fonte de autorização da compra de um cartão de plástico para um meio digital. 

Por isso, são as formas mais simples de e-wallet, e também as mais similares aos 

métodos atuais. 

b. Carteiras com saldo, conforme o nome descreve, permitem que seja 

armazenado um saldo em dinheiro dentro do aplicativo, que poderá ser utilizado 

então para realizar pagamentos. Esse saldo pode ser alimentado por diferentes 

fontes, como transferências a partir da conta bancária, cashbacks recebidos de 

compras, transferências de outros usuários, entre outros. Esse modelo é 

comumente combinado ao de pass-through. 

Enquanto carteiras pass-through são um modelo de mais simples implementação, e que 

tendem a apresentar menor resistência à adoção por possuírem maior familiaridade com os 

cartões físicos, elas se limitam a ser um meio de pagamento digital. Carteiras com a 

possibilidade de acúmulo de saldo, por outro lado, abrem espaço para um universo maior de 

produtos e fontes de receita para a empresa, que podem ajudar a viabilizar o empreendimento. 

Dessa forma, a escolha do método de aporte de recursos será um fator determinante para a 

elaboração do modelo de negócio da empresa. 

Por fim, carteiras digitais devem possuir uma mecânica que permita a integração físico-

digital para compras no mundo offline. Embora existam diversas formas de fazer isso, como o 

tradicional código de barras e o cada vez mais preciso reconhecimento facial, duas mecânicas 
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se destacam como as mais comuns nesse meio de pagamento, o Near Field Communication 

(NFC) e o QR code (KAZAN; DAMSGAARD, 2016).  

a. O Near Field Communication - NFC, também conhecido como contactless, é 

uma tecnologia que transmite a autorização de pagamento por conexão via 

radiofrequência. Para isso, é necessário que o dispositivo enviando a informação, 

como um smartphone, e aquele fará a leitura, como a maquininha, sejam postos 

a poucos centímetros de distância. Também é necessário que os dois aparelhos 

estejam habilitados para essa tecnologia que, apesar de não ser nova, vem se 

popularizando recentemente no Brasil, e já está presente na maior parte dos 

smartphones e maquininhas atualmente. 

b.  O Quick Response Code, mais conhecido como QR Code, é um código visual 

de duas dimensões composto por uma combinação de pontos dentro de um 

quadrado, que ao ser lido por um aparelho digital transmite uma informação, 

como por exemplo, a de pagamento, de forma análoga a um código de barras. A 

maior parte dos smartphones permite a leitura de QR Codes com a própria 

câmera, mas, mesmo para os demais, há diversos aplicativos com essa 

funcionalidade que podem ser baixados.  A imagem pode estar representada 

tanto em um meio físico, como uma placa, quanto em um online, como um 

aplicativo, tornando a mecânica de fácil acesso para os dois lados da transação. 

O QR Code pode ser estático, exigindo que o usuário insira o valor que deseja 

pagar após a leitura, ou dinâmico, gerando na hora todas as informações de 

pagamento. 

De forma geral, as duas opções se destacam pela sua praticidade, mas apresentam 

diferenças que possuem importância estratégica. Enquanto o NFC tende a ser o processo mais 

rápido de transmissão de pagamento, além de mais similar aos pagamentos com cartões 

tradicionais, o QR Code tem a vantagem de não exigir que o estabelecimento possua uma 

máquina habilitada, bastando um papel com o código estampado, garantindo mais flexibilidade. 

Apesar de ser uma característica importante da e-wallet, a integração físico-digital do 

pagamento não muda seu modelo de negócio de forma tão significativa quanto as demais 

classificações, e duas empresas podem ser competidoras diretas mesmo possuindo mecânicas 

diferentes. Portanto, as principais combinações que definirão o tipo de uma carteira digital 

estarão no cruzamento entre os dois primeiros pontos, abrangência de aceitação e fonte dos 

fundos, e podem ser observadas na Tabela 1.  
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Tabela 1: Tipos de carteira digital 
 

 Pass-through Com saldo 

Uso interno 

(Fechada) 

1. O usuário registra um ou 

mais cartões que podem ser 

utilizados para compras 

dentro de um mesmo 

estabelecimento 

Exemplo: Walmart Pay 

2. O usuário possui uma 

conta com saldo que pode 

ser utilizado para compras 

dentro de um mesmo 

estabelecimento  

Exemplo: Uber 

Uso interno e externo  

(Semifechada e aberta) 

3. O usuário registra um ou 

mais cartões que podem ser 

utilizados para compras em 

diversos comerciantes  

Exemplos: Apple Pay, 

Samsung Pay 

4. O usuário possui uma 

conta com saldo que pode 

ser utilizado para compras 

em diversos comerciantes 

Exemplos: Ame, Rappi 

Fonte: Elaboração própria a partir do cruzamento de diferentes fontes 

 

A partir do cruzamento das duas formas escolhidas de classificação, com a abrangência 

no eixo y e a fonte dos fundos no eixo x, podem ser observados quatro tipos principais de 

carteira digital, cuja numeração também indica seu nível de restritividade  de forma 

decrescente. As classificações semifechada  e aberta  foram agrupadas em uma mesma linha, 

pois ambas permitem o uso da carteira para compras em terceiros, o que foi considerado o 

principal fator de diferenciação, uma vez que mesmo uma carteira semifechada pode possuir 

uma rede de parceiros extensa. 

Enquanto a relevância dos tipos 1 e 2 é limitada pela baixa abrangência, ou seja, por só 

poderem ser utilizados dentro de uma mesma empresa, os quadrantes 1 e 3 também possuem a 

limitação de funcionarem somente como um meio de pagamento, como um cartão digital, não 

permitindo a oferta de serviços financeiros, entre outras funcionalidades adicionais.  

Dessa forma, todas as análises adiante no presente trabalho tratarão somente do tipo 4, 

que foi escolhido por entender-se que é aquele que representa de forma mais compreensiva a 

definição das carteiras digitais que vêm crescendo no mundo.  
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2.2. REDE DE VALOR 

2.2.1. Modelos atuais de pagamento

Meios de pagamento são tão antigos quanto a humanidade e, assim como ela, sofreram 

diversas mudanças ao longo dos séculos. Indo desde o uso de animais e grãos como moeda de 

troca até os smartphones dos dias atuais, a história do dinheiro foi evoluindo, motivada 

principalmente por dois fatores: conveniência e segurança (ABDALLA, 2020). Nesse processo, 

os pagamentos foram se afastando cada vez mais do mundo material, palpável, em que seu valor 

era claro, e chegando hoje ao que Harari (2014), em seu livro Sapiens , considera similar à 

ficção, ou seja, uma convenção aceita por todos para que uma sociedade complexa possa 

funcionar.  

Isso pôde ser observado de forma mais contundente após o surgimento de pagamentos 

eletrônicos no final do século XX, que tornaram o dinheiro ainda mais invisível  em nome de 

uma melhor experiência na transação. Nessa época, de acordo com Abdalla (2020), cartões com 

tarja ou chip viabilizaram ao estabelecimento verificar transações eletronicamente de forma 

praticamente instantânea; no início do século XXI, somou-se a isso o rápido crescimento do e-

commerce, que permitiu que usuários fizessem pagamentos a partir do seu computador pessoal; 

e, mais recentemente, a busca pela melhor experiência do cliente também impulsionou o 

surgimento das carteiras digitais. A constante, em todos os casos, é que para um novo meio se 

estabelecer, inevitavelmente, métodos anteriores devem perder participação, o que levou 

diversos meios de pagamento a se tornarem obsoletos ao longo desse processo. 

O brasileiro e sua 

relação com o dinheiro que 

utilizavam com maior frequência era o dinheiro, seguido de 37% para cartões de débito ou 

crédito. Na mesma pesquisa, comerciantes responderam que 50% do valor que recebiam 

provinha de pagamentos com dinheiro e 45% de cartões de débito ou crédito. Os percentuais 

restantes, 3% e 5% respectivamente, estão distribuídos entre outros meios como cheque e vale 

refeição, e seus baixos valores confirmam que os poucos métodos anteriores possuem forte 

predominância no país (BC, 2020).  

Dessa forma, qualquer perspectiva de crescimento das e-wallets como meio de 

pagamento no mercado brasileiro exige a redução na participação de um ou mais dentre os 

métodos prevalentes: dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. Com o primeiro, há poucos 

pontos de contato; cédulas e moedas são totalmente offline e têm baixa possibilidade de 
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rastreamento. Com os cartões, por outro lado, há mais convergência; ambos são meios 

eletrônicos, dependem de integração entre contas, possuem maior visibilidade das informações 

do usuário, e, portanto, maior possibilidade de oferecimento de serviços adicionais. Cartões, 

como observado na seção anterior, podem até mesmo fazer parte desse novo método no caso 

de carteiras pass-through.  

Tais similaridades corroboram para o fato de que carteiras digitais baseiam grande parte 

do seu funcionamento no processo já existente para pagamentos com cartões de débito e crédito 

(LEVITIN, 2017); a interseção é ainda mais forte com o segundo, pela característica do 

pagamento com crédito em si. Portanto, para entender as mudanças que e-wallets trazem para 

o processo e, consequentemente, as características que irão moldar seu modelo de negócio, é 

importante primeiramente explorar a rede de valor tradicional na qual elas se apoiam. 

2.2.2. Processos padrão com cartão de crédito  

Os poucos segundos que separam o momento em que o consumidor digita a senha em 

uma maquininha do instante em que a mensagem de confirmação do pagamento é exibida na 

tela são suficientes para que informações de pagamento e taxas circulem ao longo da complexa 

rede de valor do cartão de crédito. Essa cadeia possui cinco players principais, segundo relatório 

da AT Kearney (2019), cuja participação no processo será detalhada adiante: o consumidor, o 

banco emissor, o vendedor, o adquirente e a bandeira do cartão. 

O consumidor é aquele que deseja realizar a compra no estabelecimento vendedor, 

realizando um pagamento em troca do produto ou serviço. O banco emissor é aquele com quem 

o consumidor possui uma conta e uma linha de crédito, e o responsável por fornecer o cartão 

para seu cliente. Ao final do mês, o primeiro irá pagar ao segundo a fatura correspondente às 

compras realizadas no crédito naquele período, quitando sua dívida. Para cada transação com o 

cartão de crédito, o banco emissor recebe do adquirente a taxa conhecida como intercâmbio. 

O adquirente é quem recebe os pagamentos realizados com cartão no estabelecimento e 

os encaminha ao vendedor no prazo combinado. Para isso, ele fornece ao estabelecimento a 

maquininha, que no momento da compra irá receber as informações da transação, como valor 

e forma de pagamento, e repassá-las para a bandeira do cartão. Ele também é o encarregado por 

coletar a taxa conhecida como Merchant Discount Rate (MDR), uma porcentagem do 

pagamento, negociada com o vendedor, que será distribuída entre os todos os intermediários da 

cadeia, de forma que inclui o intercâmbio, a taxa do próprio adquirente e a taxa para a bandeira. 
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Ao receber as informações da maquininha, a bandeira do cartão é a responsável por fazer 

a conexão entre o banco emissor e o adquirente, pedindo aprovação do primeiro para que os 

fundos sejam transferidos para o segundo. Essa autorização, que dependerá das informações 

que o banco emissor possui do seu cliente, como por exemplo seu limite de crédito, então faz o 

caminho contrário até voltar para a maquininha, onde a mensagem de aprovação ou não da 

compra é exibida para o consumidor. Uma vez aprovada, os fundos são transferidos, finalizando 

o processo. A bandeira também é a responsável por determinar o valor da taxa de intercâmbio 

a ser recebida pelo banco emissor. 

Uma ilustração desse processo no caso em que a transação é autorizada está apresentada 

na Figura 1. A sugestão para leitura é com início no sentido horário a partir do consumidor. 

Portanto, o consumidor solicita o pagamento com cartão e o vendedor insere os dados 

da compra na maquininha, que então repassa as informações relevantes para a bandeira. A 

bandeira, que também determina o interchange, solicita a autorização para o emissor, que por 

sua vez consultará os dados do consumidor e cobrará esse valor em sua fatura ao fim do mês. 

Uma vez realizada essa validação, o emissor emite a autorização para a bandeira e retém a taxa 

de intercâmbio; em seguida, a bandeira repassa a autorização para a maquininha e retém sua 

própria taxa; por fim, a maquininha exibe a autorização em sua tela, e, em um prazo combinado, 

envia ao vendedor o valor da compra descontado do MDR. 

 

 

 Figura 1: Processo de pagamento com cartão de crédito 
Fonte: Elaboração própria, baseada em Levitin (2017) 
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Apesar de no dia a dia somente visualizarmos as interações que envolvem o vendedor e 

o consumidor, pode-se observar que há diversos intermediários nessa rede de valor que 

permitem que a transação com o cartão de crédito ocorra. Para isso, cada um deles fica com 

uma pequena porcentagem do pagamento, que somadas compõem o MDR, restando ao 

vendedor o valor após esse desconto. Portanto, ao negociar essa taxa com o vendedor, o 

adquirente deve considerar a parcela dela que será destinada ao pagamento dos demais 

intermediários, adicionando a isso sua própria receita. 

Enquanto a escolha do banco emissor e da bandeira do cartão parte do lado do 

consumidor, cabe ao vendedor a decisão sobre o adquirente, que, ao mesmo tempo que deve 

aceitar as bandeiras mais importantes para o estabelecimento, também deve oferecer uma taxa 

MDR atrativa. Entre outros fatores de decisão estão o preço de compra e aluguel da maquininha, 

qualidade do serviço, manutenção etc. Dessa forma, mesmo que a estrutura geral da rede de 

valor se repita, tanto o consumidor quanto o vendedor estão envolvidos na decisão das empresas 

que atuarão nas diferentes etapas dela. 

2.2.3. Processos com e-wallet 

As carteiras digitais que serão analisadas, aquelas com possibilidade de acúmulo de 

saldo além da funcionalidade pass-through, trarão mudanças em todas as etapas da cadeia 

observada anteriormente em diferentes níveis. Dependendo da sua mecânica e da forma de uso 

pelo cliente, elas ameaçarão os intermediários da estrutura tradicional, podendo complementar 

ou substituí-los completamente. Essa seção será estabelecida a partir de Levitin (2017), Kazan 

e Damsgaard (2016), AT Kearney (2020) e Kow et al (2017). 

Começando pelo consumidor, basta que ele possua a carteira digital de sua escolha 

habilitada em seu dispositivo eletrônico, como um smartphone ou relógio, e a apresente no local 

da compra. Para isso, ele deve possuir uma conta ativa e uma forma de pagamento habilitada 

nessa carteira, que pode significar um cartão cadastrado para o uso como pass-through ou um 

saldo disponível dentro do próprio aplicativo.  

Do outro lado da transação, o estabelecimento deve estar apto a receber pagamentos 

com carteiras digitais. Para pagamentos com a mecânica de NFC, isso se traduz, basicamente, 

em possuir uma maquininha com essa tecnologia, o que pode ser verificado pela presença de 

um símbolo na parte superior da tela. Para pagamentos com QR Code, há mais alternativas; o 

estabelecimento deve contar com um adquirente que possua parceria com a e-wallet, permitindo 
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que o código seja exibido na maquininha, ou ele próprio ser um parceiro, podendo gerar um 

código digital em um aplicativo ou site ou possuir o código físico exposto na sua loja. 

Dessa forma, tanto o consumidor quanto o vendedor são clientes da e-wallet, o que torna 

conquistá-los a grande preocupação de todas as empresas desse negócio. Por outro lado, os 

intermediários tradicionais da transação com cartão, que são os adquirentes, emissores e 

bandeiras, poderão ver as carteiras digitais como um agente neutro, um parceiro estratégico ou 

um produto que irá substituí-los na rede de valor, dependendo do caso. 

  Para compras em que o consumidor utiliza a funcionalidade de pass-through para 

pagamento em uma maquininha, ou seja, a versão digitalizada de seu cartão dentro do software, 

as carteiras digitais representam somente uma camada adicional no processo padrão do cartão 

de crédito, uma proteção digital colocada entre o cartão de plástico e a maquininha. Para tal, 

elas recebem uma pequena porcentagem do MDR, a ser paga pelo adquirente. 

A rede de valor começa a sofrer mudanças mais significativas quando a carteira digital 

engloba também a função do adquirente, ou seja, ela possui uma mecânica que não exige a 

intermediação da maquininha. É o caso, por exemplo, de pagamentos com QR Codes digitais 

no site e aplicativo ou físicos no estabelecimento.  

Além do MDR, essa função também permite à carteira digital explorar outras fontes de 

receita destinadas aos adquirentes, como antecipação de recebíveis para o vendedor, ou seja, a 

redução no prazo de envio dos recebíveis mediante uma taxa. Nesse cenário, da mesma forma 

que o adquirente fazia, a empresa deve buscar a adoção da sua e-wallet junto ao estabelecimento 

e negociar com ele o valor da taxa a ser paga. Por um lado, existe uma barreira para os 

estabelecimentos adotarem e se relacionarem com um meio digital de pagamento com o qual 

não estão acostumados, e que dificilmente possuirá uma base de consumidores tão grande 

quanto a de cartões de crédito físicos. Por outro, a ausência da maquininha no processo elimina 

diversos custos que os vendedores antes possuíam, como com a compra ou aluguel do aparelho. 

Além disso, o modelo de carteiras digitais abre oportunidades para uma redução significativa 

do MDR, um custo muito relevante para o estabelecimento, dependendo dos fatores que serão 

discutidos a seguir. 

A segunda mudança significativa ocorre quando, na transação com a carteira digital, o 

usuário utiliza o saldo armazenado no aplicativo em vez do cartão cadastrado. A implicação 

imediata é que, sem a utilização do cartão, as bandeiras são totalmente eliminadas do processo, 

assim como as taxas que antes eram destinadas a elas. Além disso, uma vez que os fundos saem 

diretamente da carteira, o banco emissor do cartão também deixa de ser envolvido; quando o 
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papel do banco do cliente passa a ser desempenhado pela e-wallet, ela também passa a receber 

a taxa de intercâmbio, antes destinada ao emissor. A única ocasião em que o banco tradicional 

ainda atua no processo é quando o consumidor transfere fundos a partir dele para alimentar o 

saldo da carteira digital. Podemos pensar nesse caso de forma paralela a um indivíduo que saca 

dinheiro da sua conta em um caixa; o banco é a fonte inicial do recurso, mas depois que essa 

ação é realizada ele deixa de ter visibilidade de como o usuário o está gastando, perdendo acesso 

a uma informação valiosa. Ao atuar como o banco do usuário, a e-wallet também pode explorar 

novas fontes de receita, como oferta de serviços financeiros, float do dinheiro armazenado na 

carteira, taxas para transferências Peer to Peer (P2P), entre outros. 

O cenário mais disruptivo para o processo, e o mais vantajoso para as empresas de e-

wallets, é quando os dois fatores anteriores se combinam, ou seja, a carteira digital atua como 

adquirente e o usuário utiliza o saldo na transação. Nesse cenário, a bandeira é eliminada da 

cadeia, e o adquirente e o banco emissor são substituídos pela carteira digital, que passa a ser a 

única intermediária no processo de pagamento. Um exemplo do processo de pagamento nesse 

caso pode ser observado na Figura 2. 

No caso exibido, o consumidor solicita o pagamento com carteira digital, o vendedor 

gera o QR Code no aplicativo ou exibe um QR Code estático e o consumidor faz sua leitura 

com a e-wallet. O aplicativo consultará o saldo do usuário e, caso seja suficiente, será debitado 

dele o valor da compra. Exibida a autorização no app, o consumidor recebe o produto, e o 

vendedor recebe da e-wallet, no prazo combinado, o valor da venda descontado do MDR. 

 

 

Figura 2: Processo de pagamento com e-wallet como única intermediária 
Fonte: Elaboração própria 
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A primeira grande vantagem diz respeito à informação, uma vez que a empresa da e-

wallet passa a ter acesso aos dados detalhados da transação tanto do lado do consumidor quanto 

do lado do vendedor. Dessa forma, o grande volume de dados disponível poderá ser monetizado 

com terceiros ou utilizado internamente para gerar ofertas direcionadas de serviços adicionais 

para seus clientes.  

A segunda vantagem está relacionada à distribuição de valor ao longo da cadeia; uma 

vez que ela é a única intermediária do processo e o dinheiro é movimentado dentro do seu 

próprio sistema, a carteira deixa pagar diversas taxas, como o intercâmbio, e passa a ter um 

custo de operação muito reduzido. Ao receber uma margem maior do MDR cobrado, a empresa 

ganha mais flexibilidade para reduzir o valor dessa taxa, o que se traduz em uma grande 

vantagem competitiva nas negociações com os estabelecimentos. 

É importante se ter em mente que a concorrência crescente no mercado de adquirência 

do Brasil fez com que o MDR cobrado dos estabelecimentos reduzisse significativamente. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) 

(2019), o MDR médio para cartões de crédito no país caiu de 2,97% em 2009 para 2,33% em 

2019, uma redução de 21,5% em 10 anos. A tarifa de intercâmbio média, por outro lado, se 

encontrava em 1,60% ao final de 2018, acima do valor de 1,52% cobrado em 2009, segundo o 

Banco Central do Brasil (BC). Portanto, o intercâmbio, que em 2009 constituía 51% do MDR, 

passou a representar aproximadamente 70% apenas 10 anos depois. 

Essa tendência significa que o negócio de intermediação de pagamentos está se tornando 

cada vez menos rentável, com adquirentes renunciando a sua margem de lucro em nome do 

crescimento de participação no mercado. A implicação para carteiras digitais é que, para se 

manter a rentabilidade da empresa em qualquer um dos cenários, o modelo de negócio deve se 

apoiar em outras fontes de receita, de forma que o pagamento em si se torne apenas uma forma 

de conquistar clientes que tenham o potencial de utilizar outros produtos da e-wallet.  

2.3. MODELO DE NEGÓCIO 

2.3.1. Estabelecimento de um framework específico 

Apesar de a compreensão da rede de valor ser importante para qualquer empresa, ela 

pode ser considerada uma ferramenta muito linear e estática, que não considera as relações entre 

atividades primárias e de apoio (BARRIOS, 2010). Disso surge a importância do entendimento 

do modelo de negócio, que permita compreender a dinâmica entre todos os elementos que estão 

envolvidos na geração de valor de uma empresa.  
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Diversas abordagens e canvas podem ser utilizados para a construção de um modelo de 

negócio, contudo, cada negócio possui particularidades que nem sempre estarão refletidas nas 

principais estruturas estabelecidas. Esse é o caso de carteiras digitais, cujos aspectos 

particulares poderão ser mais bem contemplados a partir da a elaboração de um novo framework 

específico para elas. 

O primeiro desses aspectos é a condição das e-wallets de serem plataformas de dois 

lados, uma vez que, para que o pagamento digital ocorra, é preciso haver um consumidor em 

uma ponta da transação e um vendedor em outra. Portanto, conforme já mencionado, carteiras 

digitais terão dois clientes, o que significa que alguns dos blocos de um canvas tradicional 

exigirão perspectivas diferentes para cada um desses públicos, e precisarão ser divididos em 

dois. O segundo é a característica de startup ainda existente nas carteiras digitais, que são novos 

entrantes no mercado de pagamentos e desafiam os incumbentes tradicionais, e, portanto, 

devem também ser analisadas sob essa ótica.  

Portanto, para esse trabalho, será elaborado um novo framework de modelo de negócio 

que possua maior aderência ao negócio de e-wallets, empregando como base modelos já 

consagrados. Utilizando como ponto de partida o Business Model Canvas de Osterwalder 

(2010), cada um dos nove blocos será analisado e ajustado conforme necessário levando-se em 

conta as características intrínsecas das carteiras digitais, expostas anteriormente, e as teorias de 

modelo de negócio de Johnson (2008) e do Lean Canvas de Maurya (2012).  

Começando pelo item segmentos de cliente, esse bloco naturalmente deve ser dividido 

em dois, diferenciando consumidor e estabelecimento, uma vez que esses são públicos distintos 

para a carteira. Além disso, pode-se adicionar a ele uma perspectiva importante para empresas 

que estão se lançando no mercado, segundo Maurya (2012), que são os early adopters, ou seja, 

qual segmento tem o potencial de ser o pioneiro na adoção das e-wallets, construindo a base 

para seu crescimento.  

A proposta de valor, presente em todos os modelos de negócio citados, cuja 

compreensão é essencial para o sucesso de um produto, também deve estar presente. De forma 

paralela ao segmento de clientes, deve ser construída uma proposta diferente para cada um dos 

lados da transação, uma vez que consumidor e estabelecimento percebem valor de maneiras 

distintas. Nesse bloco também é importante entender, dada a característica de novos entrantes 

das e-wallets, quais são as principais alternativas existentes com quem elas vêm competir. Esse 

item está presente no Lean Canvas de Maurya (2012) como complemento da definição do 

problema que o produto vem resolver, e nesse caso estará contemplado na proposta de valor. 
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As atividades-chave e recursos-chave, presentes na proposta de Osterwalder (2010) e 

Johnson (2008), são consideradas áreas importantes para a análise do que as administradoras 

de e-wallets devem fazer e possuir para garantir o sucesso do empreendimento. Justamente por 

estarem ligadas a uma parte mais interna da empresa, que não envolve os clientes, cada uma 

delas pode ser observada de forma única, sem divisões.  

Tanto a rede de parceiros quanto os canais devem ser analisados quando se trata de 

carteiras digitais. Contudo, seguindo o modelo de Johnson (2008), eles serão considerados 

como parte dos recursos-chave da empresa, por entender-se que, mais do que diferenciadores, 

eles são habilitadores do negócio. Da mesma forma, o relacionamento com clientes será 

entendido como parte das atividades-chave da empresa, deixando de constituir um bloco inteiro 

como acontece no canvas de Osterwalder (2010). 

Por fim, a estrutura de lucro que irá reger o negócio, composta pelos custos e os fluxos 

de receita, também presentes nos três modelos, será mantida dessa forma. Os blocos não serão 

divididos entre os diferentes clientes; os custos podem ser observados de forma única como 

consequência dos processos internos da empresa, enquanto as fontes de receita podem ter mais 

de um cliente envolvido em cada fluxo, de forma que não há sempre uma divisão clara. 

O framework de modelo de negócio desenvolvido pode ser observado na Figura 3. 

 

Proposta de valor 

Consumidor 

Principais alternativas: 

 .       .       .       .       .       .       .       .       .      

Estabelecimento 

Principais alternativas: 

 Segmento de clientes 

Consumidor 

Early adopter: 

 .       .       .       .       .       .       .       .       .      

Estabelecimento 

Early adopter: 
 

Estrutura de lucro 

Fluxos de receita 

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .        

Custos 
 

Recursos-chave 

 

 Atividades-chave 

Figura 3: Framework de modelo de negócio elaborado para carteiras digitais 
Fonte: Elaboração própria
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2.3.2. O Modelo de Negócio para e-wallets 

A partir da estrutura obtida, poderá ser construído o modelo de negócio de carteiras 

digitais do tipo 4, refletindo todos os seus principais aspectos. Ele será composto por 5 blocos: 

proposta de valor, segmentos de clientes, estrutura de lucro - que por sua vez se divide em 

custos e fluxos de receita-, recursos-chave e atividades-chave. 

2.3.2.1. Proposta de valor 

Conforme descrito na definição de carteiras digitais, esse método de pagamento tem o 

potencial de trazer diversas vantagens para os dois lados da transação. 

Para o consumidor, os principais pontos de valor são a comodidade e a segurança. A 

comodidade, por permitir que pagamentos sejam feitos com o smartphone, armazenando suas 

informações em um só lugar e eliminando a necessidade de carteiras físicas, e por garantir maior 

rapidez ao processo, tanto em compras offline quanto online. A segurança, pois a armazenagem 

da autorização de pagamento de forma criptografada impede a retenção das informações do 

usuário pelo estabelecimento, evitando também fraudes. Além disso, com o objetivo de 

estimular sua adoção, muitas carteiras digitais eliminam as taxas cobradas dos consumidores 

sobre movimentações do dinheiro.  

As principais alternativas existentes atualmente para o consumidor variam dependendo 

da função a ser desempenhada pela e-wallet. Para pagamentos, são o dinheiro e os cartões de 

crédito e débito; para demais serviços, como investimentos e transferências, são os bancos 

tradicionais. 

A proposta de valor para o estabelecimento, além da segurança, uma vez que o 

estabelecimento também se beneficia da prevenção contra fraudes, se baseia na redução de 

custos e no potencial de aumento de receita. A redução de custos está associada ao cenário em 

que a carteira digital atua como adquirente, eliminando custos com a maquininha e podendo 

oferecer taxas mais baixas do que as praticadas no mercado. O aumento de vendas decorre de 

uma melhor experiência do consumidor, graças ao potencial de redução de filas offline e de 

abandono de carrinho online, e de soluções de CRM que podem ser oferecidas pela carteira 

digital. Para esse público, as principais alternativas são os adquirentes e similares. 

2.3.2.2. Segmento de clientes 

O segmento de clientes alvo do lado do consumidor, é, primeiramente, a parcela da 

população com acesso a smartphones e internet, que são os dispositivos mais comuns e mais 
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simples que podem ser utilizados para se realizar pagamentos com carteiras digitais. Além 

disso, o usuário deve ter familiaridade suficiente com o uso do aparelho para baixar e utilizar o 

aplicativo e ter idade suficiente para ser responsável pelos próprios pagamentos, o que limita o 

grupo a uma faixa etária de, aproximadamente, 15 a 65 anos. Os early adopters, entretanto, 

serão o público onde essas características se encontram acentuadas, em outras palavras, pessoas 

que realizam pagamentos com frequência elevada e possuem muita afinidade por tecnologia. O 

grupo que concentra essas particularidades são jovens adultos economicamente ativos, de 

aproximadamente 18 a 34 anos, de classe econômica mais elevada (IBGE, 2020). 

Os clientes do outro lado da transação devem, antes de tudo, ser um estabelecimento 

formal, ou seja, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A partir daí, podem ser 

observados dois públicos.  

O primeiro é de inclusão financeira, ou seja, aquele que não é bem atendido pelos bancos 

e adquirentes disponíveis, como microempreendedores individuais, e que buscam na carteira 

digital uma forma de aceitar pagamentos eletrônicos.  

O segundo, mais amplo, é aquele que já trabalha com cartões e está acostumado com a 

relação com adquirentes, e veem na e-wallet uma maneira de conquistar mais clientes e reduzir 

custos. Os early adopters, independentemente do grupo, serão os vendedores cujo público alvo 

são os early adopters do lado do consumidor, ou seja, eles seguirão a tendência do meio de 

pagamento que está sendo utilizado pelos seus clientes. Na maior parte dos casos, isso 

significará estabelecimentos localizados em bairros comerciais ou em regiões mais nobres, e e-

commerces de forma geral, que naturalmente a atraem mais esse público. 

2.3.2.3. Fluxos de receita 

Há diversos potenciais fluxos de receita em uma carteira digital do tipo que está sendo 

analisado, ou seja, aquelas com uma rede de aceitação ampla que possuem a funcionalidade de 

acúmulo de saldo. Contudo, diante das tendências que podem ser observadas nesse mercado, 

muitas delas podem ser limitadas ou mesmo eliminadas por questões estratégicas da empresa 

ou regulatórias do local. 

A primeira, ligada diretamente à função primária das e-wallets, é a intermediação de 

pagamentos. Essas são as mesmas fontes de receita que fazem parte da rede de valor tradicional 

de pagamentos eletrônicos, como o MDR cobrado do estabelecimento, a taxa de intercâmbio 

por transações no crédito e as taxas para antecipação de recebíveis. Conforme exposto na seção 

referente à rede de valor, a competitividade crescente nesse mercado tem tornado essas fontes 



24 
 

cada vez menos rentáveis, podendo até mesmo resultar em prejuízos à empresa, com o objetivo 

conquistar a adoção de mais estabelecimentos e obter uma maior participação no mercado. 

O mesmo ocorre, do lado do consumidor, em relação a taxas sobre movimentações de 

dinheiro. Cobranças sobre saques, depósitos e transferências, possíveis fontes de receita para 

carteiras com saldo, vêm sendo o alvo de corte de muitas empresas como parte da estratégia de 

crescimento da base de clientes. Dessa forma, essa fonte tende a desaparecer em organizações 

que visam manter seu produto competitivo. 

Por outro lado, o tipo de e-wallet em questão pode se beneficiar de receitas com float, 

saldos de curto prazo que podem gerar rendimentos quando investidos (LEVMORE, 1981), no 

período entre o saldo ficar disponível no aplicativo do usuário e ele ser efetivamente utilizado. 

Além disso, há muito potencial para rendimentos relacionadas à monetização de dados. 

Em posse de diversas informações de sua rede de usuários, como demografia, geolocalização, 

padrões de consumo, entre outros, empresas de carteiras digitais podem gerar receita a partir da 

venda de propagandas dentro da plataforma, soluções de CRM, avaliações de crédito, entre 

outros. O potencial dessa fonte poderá ser mais ou menos limitado, contudo, dependendo da 

regulação vigente relativa à privacidade de dados do consumidor.  

Demais fluxos de receita poderão existir a partir da oferta de outros produtos dentro do 

ecossistema da carteira digital. Caso o aplicativo conte com um marketplace de bens e serviços 

disponível na plataforma, como para entregas de restaurantes, corridas de taxi e vendas de 

produtos, a empresa poderá cobrar do vendedor uma taxa sobre cada transação realizada. Ainda 

mais potencial pode ser explorado caso a e-wallet passe a oferecer também serviços financeiros 

para seus usuários, como investimentos, seguros e empréstimos, reproduzindo os fluxos de 

receita de um banco. 

2.3.2.4. Custos 

Os principais custos de uma empresa de carteiras digitais podem ser divididos em custos 

com pessoas, tecnologia e marketing, que por sua vez podem estar mais concentrados nos 

estágios iniciais da empresa ou na operação do dia a dia. 

Os custos com pessoas da empresa são compostos principalmente por salários e 

treinamentos para as equipes de gestão, desenvolvimento e backoffice, e, portanto, fazem parte 

do seu OPEX, ou Operational Expenditure. Contudo, é importante se ter em mente que, em 

empresas como essa, a quantidade de funcionários pode variar consideravelmente de acordo 

com seu crescimento; se o número de usuários em uma plataforma de pagamentos cresce, mais 
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backoffice será necessário; se o escopo da plataforma aumenta, por exemplo com a adição de 

novas features ao aplicativo, mais desenvolvedores serão exigidos. 

Custos com tecnologia são um dos mais relevantes em empresas de plataforma. Apesar 

de esta divisão variar dependendo da organização, eles tendem a se concentrar principalmente 

em CAPEX, ou Capital Expenditure, impulsionados por investimentos na estrutura inicial de 

tecnologia da empresa, que inclui servidores, instalações elétricas, geradores, desenvolvimento 

de softwares, computadores pessoais, entre outros. Apesar de esses custos incorrerem 

principalmente nos estágios iniciais do empreendimento, eles também podem estar ligados a 

momentos de expansão e atualização da empresa. Além disso, há custos significativos de OPEX 

com tecnologia, que vão desde contas de luz e ar-condicionado a licenças de software, aluguel 

de equipamentos ou de armazenamento na nuvem e manutenção de todos os seus sistemas.  

 Por fim, custos com marketing deverão ser expressivos para a construção da base de 

usuários da e-wallet e, portanto, também estarão concentrados nos estágios iniciais de expansão 

da plataforma. Além de gastos com propagandas, esse custo é constituído em grande parte por 

incentivos para que o usuário supere a barreira de utilizar pela primeira vez a plataforma, o que 

pode significar baixar o aplicativo, completar seu cadastro e realizar sua primeira compra, 

partindo do pressuposto de que, após vencido esse passo inicial, será mais fácil para pessoa se 

tornar um cliente ativo.  

Esses incentivos, no caso de uma plataforma de dois lados, devem ser dados tanto ao 

consumidor quanto ao estabelecimento, e compõe, respectivamente, o Customer Acquisition 

Cost (CAC) e o Merchant Aquisition Cost (MAC). Exemplos de incentivo ao consumidor são 

devoluções de uma porcentagem do valor da compra para o usuário, conhecidas como 

cashbacks, exclusividade para compra de determinados ingressos, realização de eventos 

promocionais, entre outros; para o estabelecimento, esse custo está ligado principalmente a 

subsídios em taxas, como por exemplo MDR nulo por determinado período, menor cobrança 

para antecipação de recebíveis, etc. 

2.3.2.5. Recursos-chave 

Os primeiros recursos necessários que se destacam para viabilizar o empreendimento 

são os recursos financeiros. Eles serão especialmente importantes no estágio inicial do 

empreendimento, uma vez que serão exigidos investimentos expressivos em tecnologia e 

aquisição de clientes em um momento em que as fontes de receita da empresa ainda estarão em 

um estágio incipiente.  
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Pessoas também serão um recurso essencial para garantir o funcionamento do modelo 

de negócio, em áreas como gestão, marketing, finanças e recursos humanos. Contudo, o foco 

deve residir na busca por talentos em áreas que exigem maior qualificação e que podem 

significar grandes diferenciais competitivos para a empresa, que no caso de carteiras digitais, 

além dos altos executivos, são os desenvolvedores. A demanda por esses recursos se encontra 

crescente, impulsionada pelo surgimento e crescimento de diversas empresas de tecnologia no 

país, porém ainda não é acompanhada na mesma taxa pela sua oferta, fazendo com que a área 

de desenvolvimento se torne um ponto ainda maior de atenção para empresas desse ramo. 

Além disso, serão necessários recursos tecnológicos tangíveis, como hardware e 

software, e intangíveis, como em pesquisa e desenvolvimento, que irão viabilizar a operação da 

empresa e, em alguns casos, garantir diferenciais competitivos. No caso de carteiras digitais, os 

canais também estarão dentro desse grupo, uma vez que carteiras digitais sempre serão um 

produto oferecido em canais online, como websites e aplicativos. 

A própria marca que representa o produto também pode ser considerada um recurso 

importante em qualquer mercado, mas é especialmente relevante em negócios de pagamentos, 

em que sua reputação é frequentemente associada ao nível de segurança daquela solução. A 

força e credibilidade da marca podem ser determinantes no sucesso de uma plataforma de 

carteira digital em conquistar clientes.  

Também estão incluídos nos recursos-chave as capacitações críticas da empresa que são 

necessárias para realizar os demais itens do modelo de negócio, dentre as quais podem se 

destacar capacitações em formas de trabalho ágil, marketing, conformidade, atendimento ao 

consumidor, vendas e gestão. 

Finalmente, e-wallets também precisam de uma rede de parceiros para impulsionar sua 

adoção por usuários. Esses parceiros podem estar relacionados à transação, como adquirentes 

que passam a aceitar esse meio de pagamento, ao ecossistema do aplicativo, como empresas 

que disponibilizam serviços dentro da plataforma, ou a ações promocionais, quando por 

exemplo a e-wallet subsidia descontos na compra de um produto de outra empresa, que por sua 

vez a garante exclusividade na comercialização. 

2.3.2.6. Atividades-chave 

Dentre as atividades-chave da empresa de carteira digital está a sua própria gestão. Ela 

é essencial tanto para guiar as decisões estratégicas que determinarão o posicionamento da 

empresa diante de um mercado altamente competitivo quanto para garantir uma cultura 
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organizacional que permita motivar seus colaboradores enquanto acompanha as tendências de 

um setor tão dinâmico quanto o da tecnologia. 

Também é necessário que a empresa mantenha processos de relacionamento com o 

cliente. Dentro dessa área estão incluídos desde as atividades de marketing e vendas para 

expandir a base de clientes da carteira digital até processos mais operacionais como de Serviço 

de Atendimento ao Consumidor (SAC). Uma vez que a empresa possui dois clientes distintos, 

as atividades de relacionamento com clientes devem atender tanto ao grupo dos consumidores 

quanto ao dos estabelecimentos, o que pode exigir que algumas áreas sejam divididas em duas 

para atender cada um desses públicos separadamente.  

Por fim, há a atividade-chave de operação de tecnologia dentro da empresa. Essa 

atividade é o meio pelo qual a organização irá trazer valor aos seus clientes e garantir as suas 

fontes de receita, portanto, pode ser considerada uma das mais importante nesse negócio. Além 

da manutenção da plataforma, fazem parte também o desenvolvimento de novas 

funcionalidades para a e-wallet e, de forma a garantir a proposta de valor, os processos de 

segurança contra ataques e fraudes cibernéticos, conhecidos como cybersecurity. 

2.3.2.7. Síntese 

Agora, ao fim dessa análise, todos os blocos do canvas construído anteriormente 

poderão ser preenchidos. Será obtida, dessa forma, uma proposta de modelo de negócio para 

carteiras digitais com ampla aceitação e possibilidade de acúmulo de saldo, que pode ser 

observada na Figura 4. 
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Proposta de valor 

Consumidor 

Permitir efetuar pagamentos com o 

celular, garantindo um meio mais conveniente e 

seguro que os tradicionais, e movimentar seu 

dinheiro com custos mais baixos. 

Principais alternativas: dinheiro e cartões 

 .       .       .       .       .       .       .       .       .      

Estabelecimento 

Adicionar um meio de aceitar 

pagamentos digitais que possui taxas menores, e 

cuja rapidez e maior segurança contra fraudes 

têm o potencial de aumentar as vendas. 

Principais alternativas: adquirentes 

 Segmento de clientes 

Consumidor 

População na faixa etária entre 15 e 65 

anos que possui um smarpthone e acesso à 

internet. 

Early adopter: adultos economicamente ativos 

das classes A e B de 18 a 34 anos. 

 .       .       .       .       .       .       .       .       .      

Estabelecimento 

Estabelecimentos formais com CNPJ 

registrado, podendo ter ou não relação atual com 

adquirentes. 

Early adopter: estabelecimentos em bairros 

nobres e/ou comerciais e e-commerces 
 

Estrutura de lucro 

Fluxos de receita 

 Intermediação de pagamentos e taxas sobre movimentações - tendência de redução 

 Monetização de dados: propagandas, soluções de CRM, avaliações de crédito 

 Float 

 Comissões sobre vendas: taxas para estabelecimentos no marketplace 

 Serviços financeiros: investimentos, seguros, empréstimos 

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .        

Custos 

 Pessoas: salários e treinamentos 

 Tecnologia: principalmente CAPEX 

 Marketing: concentrado em CAC e MAC 
 

Recursos-chave 

 Recursos financeiros 

 Pessoas: atenção para desenvolvedores 

 Tecnologia: hardware, software, canais 

 Marca 

 Capacitações críticas 

 Rede de parceiros 

 Atividades-chave 

 Gestão: estratégica e organizacional 

 Relacionamento com o cliente: 

consumidor e estabelecimento 

 Operação de tecnologia: manutenção, 

novas funcionalidades e cybersecurity 

Figura 4: Proposta de modelo de negócio para carteiras digitais 
Fonte: Elaboração própria  
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3. MÉTODO PARA ANÁLISE DO SETOR 

Uma vez explorado o conceito de carteiras digitais, incluindo seus tipos, sua rede de 

valor e seu modelo de negócio, este capítulo possui como objetivo aprofundar a compreensão 

desse setor e determinar o método que será utilizado para se analisar os players que nele 

competem, com o objetivo de se chegar, ao fim do trabalho, à relação final de quais e-wallets 

estão mais bem posicionadas para obter sucesso nesse mercado.  

Para isso, será primeiramente estabelecida uma base teórica de análise do mercado com 

o fim de se compreender as dinâmicas que o moldam, utilizando-se tanto de métodos de análise 

consagrados de estratégia quanto de publicações mais recentes sobre plataformas digitais de 

dois lados. Em seguida, será estabelecida a definição do que será considerado sucesso nesse 

cenário, conceito que será utilizado para a análise final. Em terceiro lugar, a partir das dinâmicas 

de mercado e da definição de sucesso, será elaborado um framework para análise do potencial 

de sucesso de uma carteira digital. Por fim, serão derivadas desse framework as métricas que 

serão utilizadas para a avaliação de cada player. 

3.1. DINÂMICAS DE MERCADO 

Como colocado por Cusumano et al (2019, p. 12, tradução nossa), administradores de 

platafor devem entender os pontos mais sutis da competição, inovação e poder digitais. 

Mas eles também devem dominar os princípios fundamentais de negócios e boa governança 

que se aplicam a qualquer empresa e em qualquer época plataformas de carteiras digitais, 

o mesmo pode ser observado; lógicas econômicas tradicionais e digitais interagem para moldar 

esse mercado, e a compreensão dessas dinâmicas é essencial para qualquer empresa que deseje 

competir nele. 

Uma das propriedades mais características de plataformas de dois lados, como é o caso 

de e-wallets, é o chamado efeito de rede, que consiste no fato de que o valor da plataforma para 

um usuário aumenta conforme mais usuários se juntam à rede, gerando um loop de feedback 

positivo. Esse efeito é poderoso pois faz o crescimento, ou eventual declínio, de valor da 

plataforma ocorrer de forma não linear, podendo chegar a uma evolução geométrica ou até 

exponencial (CUSUMANO et al, 2019). Segundo os autores, o efeito de rede pode ocorrer de 

forma direta ou indireta. Quando o valor para o usuário aumenta conforme pessoas se juntam 

ao mesmo lado que ele se encontra da plataforma, ocorre o efeito direto, como por exemplo no 

caso de aplicativos de mensagens; quando o valor para o usuário aumenta conforme usuários 
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aderem ao lado oposto da plataforma, ocorre o efeito indireto, que naturalmente só pode ocorrer 

em plataformas de dois lados, como em aplicativos de corridas de taxi.  

No caso de carteiras digitais, os dois casos podem ser observados. Podem existir efeitos 

diretos em certa medida no lado dos consumidores, graças a funcionalidades como 

transferências P2P, que aumentam de utilidade para um usuário quanto mais pessoas do seu 

círculo de convívio participarem da rede. Contudo, dada sua característica de intermediação de 

pagamentos, o efeito mais forte é o indireto, ou seja, o aplicativo se torna mais atrativo para 

consumidores quanto mais vendedores o aceitarem, da mesma forma que se torna mais atrativo 

para vendedores quanto mais consumidores o utilizarem.  

Um administrador de plataformas deve planejar sua expansão de acordo essas relações, 

o que 

 (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017, p. 215, tradução nossa). Seguindo esse 

raciocínio, os autores sugerem que a melhor estratégia para isso é reduzir preços no lado com a 

maior elasticidade de preços e aumentá-los naquele com a menor elasticidade; dessa forma, o 

lado com preços reduzidos terá incentivos para aderir inicialmente e será seguido pela outra 

parte do mercado, que é mais propensa a aceitar cobranças para ter acesso à primeira.  

No caso de meios de pagamentos, um mercado de dois lados que depende da dinâmica 

de efeitos de rede indiretos, pode ser observado o exemplo já bem-sucedido do cartão de crédito. 

Apesar de seu uso trazer benefícios aos dois lados da transação, segundo McAfee e 

Brynjolfsson (2017), cada vez mais os consumidores foram deixando de ser cobrados de forma 

a aumentar a demanda e, consequentemente, impulsionar a aceitação do lado dos 

estabelecimentos, que passaram a ver valor em a fazer parte dessa rede mesmo que as taxas 

cobradas deles fossem maiores. O exemplo dos cartões indica que, para carteiras digitais, um 

negócio similar de intermediação de pagamentos que possui os mesmos clientes, o foco inicial 

também deve ser o lado dos consumidores. 

Apesar de diversos fatores, que serão analisados adiante, influenciarem a escolha dos 

consumidores por uma ou outra plataforma, empresas que conseguirem gerar efeitos de rede 

primeiro inevitavelmente terão uma grande vantagem na disputa por esse mercado. McAfee e 

Brynjolfsson (2017) apontam que uma das características comuns a plataformas bem-sucedidas, 

que crescem rapidamente e conseguem trazer valor tanto para seus clientes quanto para seus 

donos, é a de se lançar cedo no mercado. Segundo os autores las não precisam ser as 

primeiras, mas é melhor que não demorem tanto a ponto de muitos participantes em potencial 
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já tenham escolhido uma plataforma e os efeitos da rede terem sido acionados.  (MCAFEE; 

BRYNJOLFSSON, 2017, p. 169, tradução nossa) 

No caso de carteiras digitais, antes dos efeitos de rede, há outros fatores do lado da 

demanda que moldam a indústria e devem ser considerados na análise da concorrência nesse 

mercado. Para fazer essa avaliação, serão utilizadas como base as cinco forças de Porter (1979); 

contudo, nem todas as forças possuem relevância no caso de carteiras digitais, de forma que 

primeiro serão avaliadas quais dentre elas são mais pertinentes para a análise. 

As cinco forças são compostas por: rivalidade entre empresas existentes, poder de 

barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e 

ameaça de produtos substitutos (PORTER, 1979). Tanto a rivalidade entre empresas existentes 

quanto a ameaça de novos entrantes serão avaliadas de forma indireta na seção a partir das 

dinâmicas de plataformas de dois lados; já o poder de barganha dos fornecedores não se aplica 

ao caso da plataforma digital, que não possui fornecedor relevante em seu negócio; por fim, 

restam analisar as forças de produtos substitutos e do poder de barganha dos clientes.  

Primeiramente, já existem diversos produtos que desempenham a função de pagamento 

hoje, dentre os quais se destacam dinheiro e cartões, de forma que os clientes, para se tornarem 

usuários das carteiras digitais, devem no mínimo ver nelas uma proposta de valor superior às 

atuais. Ainda que esse seja o caso, eles terão um forte poder de barganha em relação a esse tipo 

de empresa; por ser um meio digital, potenciais usuários poderão facilmente ter acesso a 

diversas opções de e-wallets e comparar preços e outros aspectos entre as alternativas, tomando 

então uma decisão informada. Esses dois fatores, portanto, contribuem para o aumento da 

intensidade da concorrência entre empresas do setor. 

Somadas a eles, há duas dimensões muito características em mercados de plataformas 

digitais: a vulnerabilidade ao multi-homing e os custos de mudança.  

O primeiro termo se refere à prática de alguns usuários utilizarem múltiplas plataformas 

para a mesma função simultaneamente (CUSUMANO et al, 2019), o que, segundo os autores, 

enfraquece os efeitos de rede e impacta o potencial da plataforma de gerar receitas e lucros. Por 

isso, para as empresas de plataforma, é importante que a vulnerabilidade ao multi-homing seja 

mínima, uma vez que a redução das fontes de receita previstas em seu modelo de negócio pode 

fazer com que a empresa deixe de ser sustentável a longo prazo.  

Segundo Zhu e Iansiti (2019), o nível de vulnerabilidade de uma plataforma a esse 

comportamento está ligado ao segundo ponto, os custos de mudança. Quanto mais custoso for 

para o usuário migrar de uma plataforma para a outra, menor será a probabilidade de ele utilizar 
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múltiplas plataformas para o mesmo propósito. Por isso, plataformas bem-sucedidas fazem com 

que seja difícil ou desnecessário para o usuário migrar para seu competidor (CUSUMANO et 

al, 2019). Nos casos em que o multi-homing é inibido, essa característica contribui com os 

efeitos de rede para uma concentração ainda maior do mercado.  

Os proprietários de plataformas competem em sua capacidade de atrair participantes 

-se muito mais difícil construir uma plataforma vibrante se pelo menos 

duas já estiverem atuando, principalmente quando os consumidores não estão 

dispostos a praticar multi-homing. (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017, p. 168, 

tradução nossa) 

Uma das vantagens da concentração do mercado para as empresas de plataforma é que 

redes maiores geram ainda mais dados, que por sua vez podem ser utilizados para melhorar a 

experiência do cliente, por exemplo entendendo o comportamento dos seus usuários e fazendo 

recomendações personalizadas para cada membro da rede (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 

2017, tradução nossa). Além de potencialmente aumentar a lucratividade do negócio, esses 

efeitos de aprendizado aumentam, mesmo que indiretamente, os custos de mudança dos 

consumidores, que já possuem suas preferências registradas naquela plataforma, somando-se 

ao ciclo de feedback positivo. Em ou Os grandes e os ricos podem ficar maiores 

e mais ricos porque têm mais dados e mais dinheiro para investir

p. 51, tradução nossa). 

Outras características, agora pela perspectiva da oferta de e-wallets, que também podem 

afetar essa dinâmica, são a possibilidade de diferenciação ou atuação em nichos do mercado e 

a ameaça de novos entrantes. Quando um mercado apresenta oportunidades para oferta de 

produtos diferenciados, ou voltados para segmentos específicos de clientes, ele está mais 

propenso a se tornar fragmentado, enfraquecendo os efeitos de rede (CUSUMANO et al, 2019). 

No caso de plataformas que oferecem serviços bastante homogêneos, como é o caso de 

intermediação de pagamentos, ocorre o efeito oposto; para carteiras digitais, esse fator se soma 

àqueles que contribuem para o reforço dos efeitos de rede. 

Já a ameaça de novos entrantes está ligada às barreiras de entrada de um mercado, que 

quanto menores forem, mais contribuem para a competitividade entre as empresas e para a 

menor lucratividade do negócio (PORTER, 1979). Um dos investimentos iniciais mais 

significativos, com a estrutura tecnológica que habilitará o funcionamento da plataforma, vem 

se reduzindo drasticamente com o avanço da tecnologia, se tornando uma barreira cada vez 

menor para a entrada nesse mercado. 
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O custo inicial de entrada no mercado pode ser muito baixo devido aos avanços da 

e distribuir um novo produto ou serviço, ou mesmo uma nova plataforma, é uma 

fração do que custava dez ou vinte anos atrás. (CUSUMANO et al, 2019, p. 47, 

tradução nossa) 

Por outro lado, os efeitos de rede, também chamados de economia de escala do lado da 

demanda (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017), configuram fortes barreiras para a entrada de 

novos competidores, que terão dificuldades para replicar esse fenômeno e deslocar usuários 

para uma nova plataforma, graças também aos custos de mudança

geralmente não serem reconhecidos como um efeito de rede em si, efeitos de aprendizado 

funcionam de forma muito similar a efeitos diretos, e podem aume

(ZHU; IANSITI, 2019, p. 8, tradução nossa). Portanto, a ameaça de novos entrantes no negócio 

de plataformas de carteiras digitais pode ser considerada de média a baixa, mas ela se torna 

decrescente quanto mais estabelecidos os efeitos de rede já se encontrarem, favorecendo ainda 

mais a concentração e a lucratividade do mercado. 

Vale observar que a lucratividade de empresas de carteiras digitais, como ocorre 

frequentemente, está muito ligada à concentração do mercado. Não só por questões de 

economia de escala, mas também, entre outros, graças a fontes de receita ligadas ao uso de 

dados, uma vez que os efeitos de aprendizado aumentam seu valor de forma não linear, e graças 

ao maior poder de barganha delas com o lado pagante da plataforma, nesse caso, 

estabelecimentos, que cresce de forma diretamente proporcional ao tamanho da plataforma. 

Portanto, as dinâmicas de competição em um mercado de plataformas de carteira digital 

podem ser divididas em duas fases, uma de curto prazo, equivalente ao momento da indústria 

nascente, e outra de longo prazo, quando a indústria se encontra consolidada.  

No curto prazo, produtos substitutos já estabelecidos, um alto poder de barganha dos 

consumidores, e barreiras para implementação da tecnologia relativamente baixas tornam o 

mercado extremamente competitivo, e empresas devem buscar vantagens competitivas para 

conquistar o maior número de usuários dos dois lados, normalmente subsidiando um deles para 

atrair o segundo, de forma a iniciar os efeitos de rede. Plataformas que entrarem cedo na 

competição terão benefícios, pois uma vez transcorrido esse estágio inicial, entra em ação um 

loop de feedback positivo que se torna cada vez mais difícil de ser quebrado.  

Quanto mais usuários se juntam à rede, mais valiosa ela se torna para usuários 

potenciais, fazendo com que a plataforma cresça sua base, e consequentemente seu valor, de 

forma não linear. Com mais consumidores, plataformas possuem maior poder de barganha para 
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cobrar estabelecimentos, anunciantes, entre outros participantes pagantes. Além disso, ela 

obtém cada vez mais dados, que possibilitam expandir suas fontes de receita com um 

ecossistema de serviços e melhorar a experiência do usuário, por exemplo com serviços de 

CRM e recomendações personalizadas. Além de elevar a barreira à entrada de empresas 

retardatárias, esse efeito de aprendizado aumenta os custos de mudança para um usuário, o que 

somada à baixa diferenciação entre intermediadores de pagamento desencoraja a prática de 

multi-homing, fortalecendo ainda mais os efeitos de rede. Essas características são em grande 

parte inerentes ao mercado, mas também podem ser intensificadas de acordo com as estratégias 

escolhidas por cada empresa. 

No longo prazo, o resultado desse loop é um mercado extremamente concentrado, 

conhecido como winner-takes-all, ou até winner-takes-all-or-most. Essa concentração contribui 

para a redução dos custos, com a intensificação das economias de escala, e para a ampliação 

das fontes de receita, se traduzindo em um potencial de lucratividade muito significativo. De 

forma resumida, um número baixo de participantes terá sucesso em ativar esses efeitos e manter 

um modelo de negócio sustentável. 

Por definição, quando os efeitos de rede são importantes, redes maiores são mais 

atraentes para novos usuários do que redes menores; portanto, a rede que for maior 

terá mais facilidade para atrair ainda mais usuários, ampliando sua vantagem. Em 

outras palavras, há uma tendência para os mercados winner-takes-all quando os 

efeitos de rede são fortes. (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017, p. 217, tradução 

nossa) 

Esse potencial, já provado por empresas em outros países, resultou no recente 

surgimento de diversos fornecedores de carteira digital no Brasil. A novidade dessa tendência 

está relacionada ao fato de que esse modelo de negócio somente se tornou possível na última 

década (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017), uma vez que urante a última década, a 

combinação de tecnologias mobile e em nuvem, inteligência artificial e aprendizado de 

máquina, além de big data, acelerou a difusão e o refinamento das plataformas digitais

(CUSUMANO et al, 2019, p. 49, tradução nossa) 

Enquanto o país se encontra no estágio inicial dessa competição, todas as empresas 

disputam para serem aquelas a ativar o loop de feedback positivo e colher os frutos desse 

mercado no longo prazo; suas características e estratégias escolhidas serão determinantes para 

o seu potencial de sucesso. 
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3.2. DEFINIÇÃO DE SUCESSO  

A fim de determinar quais plataformas têm o maior potencial de se consagrarem 

vitoriosas no negócio de carteiras digitais, é preciso antes definir o que será considerado como 

sucesso nesse mercado e qual será o universo de análise. 

O sucesso no mercado, seguindo as características de competição expostas na última 

seção, pode ser dividido em duas etapas, a de curto a médio prazo e a de longo prazo.  

No curto prazo, é preciso conquistar clientes em um cenário agressivo de competição, 

que exigirá investimentos substanciais; uma vez ativados os efeitos de rede, as características 

observadas anteriormente resultarão em uma grande concentração do mercado.  

A longo prazo, essa concentração contribuirá para um negócio lucrativo, mas é 

necessário tomar decisões estratégicas de forma a garantir as fontes de receita que permitem 

que o modelo de negócio seja sustentável, compensando, inclusive, os investimentos feitos 

inicialmente. 

O que pode ser observado em um primeiro momento é que [algumas] novas 

plataformas nunca vão além do estágio inicial porque [...] ficam sem dinheiro ou financiamento 

de risco antes de gerar economias de escala grandes o suficiente e efeitos de rede fortes o 

suficiente para serem lucrativas e sobreviverem.

nossa). Em outras palavras, grande parte das empresas irá falhar em passar da etapa de curto 

prazo, ao não conseguir ativar o loop de feedback positivo que tornaria o empreendimento 

viável. 

Dessa forma, torna-se evidente que o sucesso de uma plataforma está muito atrelado ao 

tamanho da base de usuários que ela consegue obter. Além disso, graças à força dos efeitos de 

rede e à característica de winner-takes-all que podem ser observadas nesse mercado, os 

primeiros anos de competição serão determinantes para identificar para qual empresa o mercado 

tenderá. Uma empresa que se lançar tardiamente terá poucas chances contra a força que as 

empresas anteriores já terão obtido.  

Portanto, a primeiro fator que será considerado como sucesso em uma plataforma de 

carteiras digitais é a sua porcentagem de participação no mercado, ou market share, em um 

período relativamente curto, de até cinco anos a partir do início da competição local. Outra 

delimitação que deve ser destacada é em termos da abrangência geográfica da análise, que será 

realizada a nível de país, ou seja, serão comparadas somente empresas que se apresentam como 

competidoras nesse período no Brasil. 
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O segundo, e último, fator que será considerado na definição de sucesso é a lucratividade 

da empresa. Por mais que, conforme observado, a própria concentração do mercado contribua 

para um bom desempenho nessa área, é importante que as empresas tomem decisões em sua 

concepção e trajetória que alavanquem essas vantagens competitivas para convertê-las em 

receita, viabilizando o modelo de negócio. Contudo, as características do mercado indicam que 

essa forma de sucesso só poderá ser obtida após a plataforma atingir um estágio avançado do 

seu crescimento, com uma grande participação no mercado. Por esse motivo, a lucratividade 

pode ser considerada como um fator de longo prazo.  

A razão da escolha dessas duas perspectivas, market share e lucratividade, pode ser 

Os maiores desafios de negócio para plataformas consistem 

em nutrir efeitos de rede e, em seguida, traduzir o momento e o valor criado em um fluxo 

constante e crescente de receitas e lucros.  

Contudo, uma vez que à época do presente trabalho esse mercado ainda se encontra em 

um estágio muito incipiente, tanto para o market share, a curto e médio prazo, quanto para a 

lucratividade, a longo prazo, a análise será feita de forma mais preditiva que retroativa. Para 

isso, serão utilizadas métricas indicativas de potencial de sucesso, levando em consideração o 

modelo de negócio desenvolvido para plataformas de carteira digital e as dinâmicas de 

competição observadas nesse mercado.  

3.3. FRAMEWORK PARA ANÁLISE DO POTENCIAL DE SUCESSO  

Para se obter as métricas que serão analisadas, se faz necessário primeiramente entender 

quais são as características e estratégias que cada empresa deve apresentar em cada momento 

de sua trajetória para obter êxito tanto em market share quanto em lucratividade de sua carteira 

digital. Portanto, buscou-se a elaboração de um framework com a finalidade de descrever o 

passo a passo do que seria uma abordagem com potencial de sucesso dadas as características 

desse mercado. 

O framework está dividido em três etapas, sendo as duas primeiras ligadas 

principalmente à meta de curto e médio prazo, de market share, e a terceira à de mais longo 

prazo, de lucratividade. Apesar de serem apresentadas em um fluxo linear, essas etapas podem 

se sobrepor, e, como observado, as duas metas estão bastante correlacionadas, de forma que a 

separação feita no presente trabalho não ocorre de forma tão clara na prática. 

Começando pela parte final do fluxo, a terceira e última etapa é a de garantir a 

sustentabilidade do negócio. Isso significa chegar ao momento em que os resultados da empresa 
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passam a ser positivos, obtendo retornos sobre seus investimentos, ou seja, essa etapa está 

ligada à capacidade da empresa de gerar lucros. A lucratividade, por sua vez, pode ser dividida 

em dois pontos, que se encontram no centro de seu modelo de negócio: manter uma estrutura 

de custos reduzida e garantir as fontes de receita estipuladas. 

A segunda etapa é fidelizar usuários à sua carteira digital. Essa é uma etapa que ocorre 

ainda no curto e médio prazo, na corrida entre as empresas para estabelecer os efeitos de rede. 

Essa etapa está ligada à proposta de valor daquela e-wallet, ou seja, quais características ela 

deve possuir para atrair usuários em meio a tantas opções no mercado e retê-los.  

Uma vez que os consumidores, que serão o foco dos esforços da empresa, possuem um 

alto poder de barganha, o primeiro diferencial competitivo deve ser o de oferecer taxas baixas, 

ou mesmo nulas, para certas operações daquele público dentro da carteira. Não cobrar por 

transferências P2P, por exemplo, pode ser uma forma de oferecer uma proposta de valor 

superior à dos fortes produtos substitutos atuais no mercado, como bancos. 

Além disso, taxas atrativas em operações mais corriqueiras podem atrair usuários que 

irão, posteriormente, gastar com outros produtos pagos dentro da plataforma, como por 

exemplo com serviços financeiros. Como colocado por McAfee e Brynjolfsson (2017, p. 169, 

tradução nossa) tiram vantagem da economia de bens complementares 

sempre que possível, percebendo que os baixos preços de um complemento levam ao aumento 

da demanda por outros resulta na eliminação de diversas possíveis fontes de 

receita do modelo de negócio, atraindo usuários na segunda etapa, e na consequente necessidade 

de outras fontes para compensá-las, essenciais para garantir a sustentabilidade na terceira etapa. 

Contudo, a estratégia de não cobrar taxas dos usuários já se encontra bastante difundida 

entre plataformas de carteira digital, configurando uma prática imediatamente incorporada ao 

modelo de negócio. Dessa forma, mais do que um diferencial, ela se torna um aspecto básico 

para que uma empresa possa competir nesse mercado. Portanto, empresas de e-wallet devem 

buscar outros recursos para atrair e reter usuários.  

Quase todos os donos de plataformas bem-sucedidos também fazem outra coisa: eles 

trabalham obsessivamente na interface e na experiência do usuário que oferecem aos 

seus participantes. A interface do usuário é o conjunto de maneiras pelas quais uma 

pessoa interage com uma tecnologia. [...] A experiência do usuário é um conceito mais 

amplo, abrangendo o quão eficaz e agradável um produto é de usar. (MCAFEE; 

BRYNJOLFSSON, 2017, p. 169, tradução nossa) 

Diferentemente da redução de taxas sobre movimentações de dinheiro, que estão ligadas 

às fontes de receita de uma empresa e podem facilmente ser replicadas, a interface e experiência 
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do usuário são características únicas para cada plataforma, ligadas aos seus recursos e 

processos-chave. Portanto, elas configuram uma das principais oportunidades para empresas se 

destacarem de suas competidoras e garantirem o crescimento da sua base de clientes, sendo 

essenciais para se determinar o potencial de sucesso de uma e-wallet. 

O terceiro e último item da segunda etapa são as oportunidades de uso, ou use cases, 

que a plataforma oferece para o seu usuário, e está ligado à proposta de valor da carteira digital. 

Quanto mais oportunidades de uso a carteira fornecer, mais valor o usuário verá na carteira e 

maior a chance de ele utilizá-la. Além disso, a frequência de uso também gera familiaridade e 

contribui para uma maior fidelidade do usuário àquela marca (ROMANIUK; NENYCZ-

THIEL, 2013), além de gerar ainda mais dados que alimentam o efeito de aprendizado e criam 

barreiras para a mudança, colaborando para que a e-wallet retenha seus clientes. Esse item está 

em linha com a percepção intuitiva de que, por exemplo, uma plataforma que permite 

pagamentos em estabelecimentos, compras em marketplaces e interações entre usuários tem 

vantagens sobre uma que permite somente pagamentos em estabelecimentos; a carteira deve 

abranger diversos locais e funções e, principalmente, estar presente no dia-a-dia dos seus 

usuários.  

Contudo, mesmo com diferenciais competitivos e uma proposta de valor sólida que irão 

fidelizar os clientes, carteiras digitais ainda dependem de um outro fator, que é conseguir com 

que esses clientes usem sua carteira em primeiro lugar. Como visto na seção anterior, o mercado 

de plataformas digitais de dois lados é extremamente competitivo em um momento inicial, de 

curto prazo, e os players que conseguirem ativar os efeitos de rede primeiro terão uma grande 

vantagem para garantir sua predominância e sua sustentabilidade a longo prazo. Isso gera 

incentivos para que as plataformas invistam fortemente em crescer sua rede de usuários nos 

estágios iniciais da competição (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017), de forma a ativar, 

mesmo que por meio de incentivos financeiros, esse loop de feedback positivo, e, segundo os 

autores, colher os benefícios mais tarde. A primeira etapa, portanto, é a de gerar o primeiro uso. 

Por esse motivo, além de oferecer todos os pontos apontados na segunda etapa, 

plataformas de sucesso também buscam dar incentivos iniciais a potenciais usuários para que, 

em meio a tantos competidores facilmente disponíveis, eles ultrapassem barreiras iniciais como 

baixar e se cadastrar naquela e-wallet e conheçam, então, sua proposta de valor. Esses 

incentivos, que podem vir em forma de descontos, redução de taxas, entre outros, são 

conhecidos como o custo de aquisição do cliente (CAC) e custo de aquisição do merchant, ou 

estabelecimento, (MAC). 
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Além da aquisição de clientes novos, carteiras digitais que fazem parte de um grupo de 

empresas já estabelecido tendem a ter benefícios nessa primeira etapa, uma vez que poderão 

aproveitar sua base de clientes já existente para transferi-los, em parte, para o novo negócio. 

Esse fator pode ser conhecido como sinergia de clientes.  

Somado a esses pontos, também é essencial haver investimentos substanciais em 

marketing; tanto na primeira etapa, para gerar o primeiro uso, quanto na segunda, para crescer 

a base de clientes fidelizados, de forma que os benefícios e a proposta de valor oferecidos pela 

e-wallet atinjam o seu público alvo. 

O fluxo com as três etapas mencionadas, bem como os fatores que compõe cada uma 

delas, está retratado na Figura 5. 
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De forma resumida, avalia-se que o potencial de sucesso de uma empresa de carteira 

digital deva passar pelas três etapas representadas no framework.  

Em um momento inicial, o cenário é extremamente competitivo, de forma que 

plataformas que forem bem-sucedidas em gerar o primeiro uso por potenciais clientes, seja com 

marketing, aquisição ou sinergia, terão vantagens para colocar em movimento o forte ciclo de 

feedback positivo dos efeitos de rede que vemos nesse mercado.  

Porém, para manter esse ciclo, não basta o primeiro uso; plataformas devem oferecer 

condições que atraiam, engajem e fidelizem o usuário, de forma que sua base de clientes 

continue crescendo e se torne cada vez mais difícil para o usuário migrar para outra plataforma. 

Taxas atrativas são condições básicas; interface e experiência do usuário podem ser grandes 

diferenciais; oportunidades de uso irão fortalecer ainda mais a proposta de valor.  

Iniciativas de marketing também são uma adição essencial aos efeitos de rede nos 

esforços para estimular a adoção e retenção de novos consumidores, resultando em um 

crescimento não linear da base de clientes da carteira digital e, consequentemente, em seu 

sucesso em termos de market share. 

Em um momento de maior consolidação, graças à característica de winner-takes-all-or-

most do mercado, as plataformas que conseguirem o maior market share terão diversas 

vantagens, que deverão ser exploradas de forma que se traduzam em lucratividade. Além de 

manter uma estrutura de custos otimizada, com economias de escala, empresas devem garantir 

a existência de fontes de receita que não só superem seus custos operacionais, mas também 

compensem no longo prazo os investimentos iniciais feitos em CAC e MAC e as taxas 

subsidiadas que fornecem condições atrativas para os clientes. 

Dessa forma, a plataforma irá garantir sucesso tanto em market share, conquistando 

uma base substancial de usuários que ativará os efeitos de rede, quanto em lucratividade, 

permitindo que seu modelo de negócio seja sustentável a longo prazo. 

3.4. MÉTRICAS PARA ANÁLISE DAS CARTEIRAS DIGITAIS 

Para avaliar a capacidade de cada empresa de cumprir com sucesso as três etapas do 

framework montado, serão derivadas algumas métricas a partir dos fatores contidos em cada 

etapa. Essa lista de métricas será utilizada adiante para comparar as empresas no mercado de 

carteiras digitais no Brasil e, finalmente, definir aquelas que estão mais bem posicionadas para 

prevalecer no cenário de competição que se desenha. 
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A principal limitação no esforço de definir as métricas para análise está no fato de que, 

de forma geral, as empresas de carteira digital no Brasil não estão listadas na Bolsa de Valores, 

segundo consulta ao website da Brasil Bolsa Balcão no dia 27 de julho de 2020. Portanto, 

muitos dados internos das e-wallets não estão disponíveis para consulta, de forma que nessa 

seção serão buscadas métricas qualitativas e quantitativas disponíveis publicamente que 

funcionem como indicativos dos pontos que serão analisados. 

Uma das métricas quantitativas facilmente disponíveis está relacionada ao fator de 

tarifas atrativas. Por meio de consulta no aplicativo e nos sites das carteiras, será possível extrair 

as informações de cobranças para as principais operações dentro da e-wallet, como taxas para 

cadastro, mensalidade, transferências internas e externas e saque. Dessa forma, poderão ser 

comparadas as cobranças entre as empresas para se definir aquelas que possuem um 

posicionamento competitivo nesse item. 

Conforme mencionado, a possibilidade de oferecer taxas atrativas, bem como outros 

tópicos do framework, como aquisição de consumidores, aquisição de estabelecimentos e 

marketing, estão relacionados a um mesmo fator, que é a propensão da empresa de plataforma 

a gerar fundos, ou obter investimentos, ao longo do tempo. Possuir funding para arcar com os 

altos investimentos iniciais e outros investimentos contínuos ao longo da trajetória da carteira 

digital é essencial para permitir que ela chegue ao estágio em que, finalmente, será possível 

obter lucros. Relembrando a frase de Cusumano et at (20

novas plataformas nunca vão além do estágio inicial porque [...] ficam sem dinheiro ou 

financiamento de risco antes de gerar economias de escala grandes o suficiente e efeitos de rede 

fortes o suficiente para serem lu  

A propensão a ter funding, por sua vez, será avaliada a partir de dois fatores, que são a 

escala e o crescimento da empresa de origem da carteira digital. Uma e-wallet que está ancorada 

em uma empresa maior não só disporá de mais fundos do próprio grupo como também terá uma 

maior chance de conseguir investimentos externos para financiar, principalmente, seus estágios 

iniciais. Contudo, essa capacidade também estará relacionada à trajetória dos últimos anos da 

empresa, que terá uma maior probabilidade de conseguir investimentos quanto melhores seus 

resultados.  

As métricas serão, portanto, a escala da empresa de origem, que poderá ser avaliada a 

partir da receita anual dessa empresa, bruta ou líquida; e o seu crescimento, que será avaliado 

por meio da Taxa Composta Anual de Crescimento (CAGR), também utilizando como 

referência os valores de receita da empresa que se encontrarem disponíveis publicamente. Em 
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casos onde esses valores não estejam disponíveis ou não se apliquem, por exemplo em uma 

startup, poderá ser avaliado o capital investido na empresa e, caso possível, o seu crescimento 

em métricas como número de usuários, de operações e de empregados. 

A métrica de escala também é uma aproximação para avaliar o potencial de sinergia de 

clientes. A sinergia de clientes pode ser considerada um resultado de dois fatores: quantos 

clientes a empresa de origem possui, e qual a taxa de transferência de usuários que vai ocorrer. 

Portanto, de acordo com primeiro deles, quanto maior o grupo que administra a e-wallet, maior 

a sinergia de clientes. Nesse caso, como medida de escala, no lugar da receita, será utilizado o 

número de usuários da empresa sempre que for possível. Para manter mesma base comparativa, 

serão buscados valores que se relacionem com o número de usuários ativos mensais (MAU) 

dos aplicativos, que, apesar de não englobarem os clientes exclusivamente físicos, serão 

considerados como a melhor aproximação para a sinergia, uma vez que usuários que já utilizam 

o canal digital terão mais facilidade de migrar entre os produtos. 

Para medir o outro fator da equação, o potencial da taxa de transferência de usuários, 

será utilizado o escopo da empresa de origem. Essa avaliação parte do pressuposto de que a 

sinergia será maior quanto mais próximos forem os escopos de atuação entre os dois negócios 

do grupo, uma vez que tenderão a possuir clientes com perfis mais similares. Para a sinergia de 

escopo serão utilizadas avaliações mais subjetivas de sinergia baixa, média e alta para cada 

empresa. 

A sinergia de escopo também será um fator favorável para outro item do framework de 

sucesso, a interface e experiência do usuário. Grupos que já estão na área de tecnologia e 

trabalham com plataformas tendem a ter um maior domínio dos recursos e processos-chave dos 

quais o sucesso nesse ponto dependerá, logo, terão vantagens quando se trata de desenvolver 

um novo aplicativo que seja agradável para os clientes.  

Além da sinergia de escopo com as empresas do grupo, que está mais relacionada ao 

potencial de sucesso futuro, será utilizada uma outra métrica que já é capaz de acessar, em certa 

medida, o desempenho presente, que são as avaliações dos aplicativos de carteira digital nas 

app stores dos smartphones. Será utilizada uma média ponderada entre as avaliações nas lojas 

de aplicativos do Android e iOS, que, segundo o site StatCounter, consultado em 01 de agosto 

de 2020, representavam mais de 99% do mercado de sistemas operacionais para smartphones 

no Brasil em junho de 2020. 

Seguindo com a análise, tanto o item de oportunidades de uso para o usuário quanto o 

de oportunidades de receita para a empresa estão ligados a um mesmo fator, que é o ecossistema 
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de funcionalidades e parceiros que existirá dentro do app associado à carteira digital. Esse 

ecossistema será medido pela variedade de features na plataforma, que também indica a 

frequência com que o usuário poderá usar o aplicativo. E-wallets com muitas opções de uso no 

dia-a-dia dos usuários serão mais atrativas para eles, que irão acessá-las com mais frequência, 

gerando mais dados e aumentando a demanda por outros produtos pagos na mesma plataforma, 

resultando em mais oportunidades de receita para e empresa. 

Contudo, para que a carteira possa atrair o consumidor inicialmente, é necessário que, 

antes da análise do ecossistema, ela consiga garantir as funcionalidades básicas que o cliente 

procura em uma carteira digital, que aqui serão considerados pagamentos e transferências P2P. 

Por fim, a estrutura de custos da carteira digital não poderá ser medida, por estar ligada 

a métricas internas das companhias, que não são disponibilizadas publicamente. Contudo, 

presume-se que esse item tenha um peso menor na avaliação de potencial de sucesso, uma vez 

que ele será relativamente parecido entre as competidoras, de forma que dificilmente constituirá 

um diferencial capaz de mudar o cenário competitivo. 

A relação final de métricas que serão utilizadas para a análise está demonstrada na 

Tabela 2. 

Tabela 2: Métricas para avaliação de potencial de sucesso 

 
Fator de avaliação Métrica 

Escala da empresa de origem Receita líquida/bruta ou aportes recebidos 

Usuários da empresa de origem Usuários ativos mensais (MAU) 

Crescimento da empresa de origem CAGR em relação a receita quando aplicável 

Atratividade das tarifas Valor cobrado para operações básicas 

Sinergia de escopo Avaliação qualitativa em baixa, média e alta 

Avaliações dos aplicativos Média ponderada entre App Store e Google Play  

Funcionalidades básicas Possibilidade de pagamentos e transferências 

Ecossistema de funcionalidades Avaliação quantitativa e qualitativa da variedade 

Fonte: Elaboração própria 

 

Enquanto as métricas na Tabela 2 dizem respeito às características internas das carteiras 

digitais, não se pode ignorar a existência de fatores externos às empresas que também podem 

ser determinantes no sucesso desse modelo de negócio em um mercado. Antes da análise das 

métricas mapeadas, portanto, serão exploradas, no próximo capítulo, as condições que irão 

moldar o terreno onde as dinâmicas de concorrência ocorrerão.  
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4. CONTEXTO INICIAL DO SETOR 

4.1. CONDIÇÕES DE CONTORNO DO SETOR 

4.1.1. Gerais 

Determinadas características do mercado onde a carteira digital está inserida, que de 

forma geral equivale ao seu país, poderão ter grande influência sobre o resultado final desse 

cenário competitivo. Algumas dessas condições irão afetar o sucesso das e-wallets no país como 

um todo, enquanto outras irão interferir nas dinâmicas de competição entre os provedores dessa 

solução. 

A primeira delas é o alcance de internet no país; para qualquer tipo de plataforma digital 

se difundir em um país é preciso que uma parcela relevante da população tenha acesso à internet. 

No caso de carteiras digitais, cuja proposta de valor está muito ligada à sua presença em 

dispositivos móveis, é importante que esse acesso possa ocorrer também pelo celular e que o 

sistema operacional do aparelho permita o download do aplicativo. Portanto, uma segunda 

condição é que o país tenha uma penetração alta de smartphones por habitante. 

Além disso, uma vez que a carteira digital vem desempenhar funções antes reservadas 

a bancos e cartões de crédito, um mercado com uma população mal atendida pelas instituições 

financeiras tradicionais também será um solo mais fértil para a disseminação das e-wallets 

(PACHARE, 2016). Principalmente para estabelecimentos, a carteira digital poderá ser um 

meio para que ele receba diferentes formas de pagamento e acesse uma gama de serviços 

financeiros a que ele, anteriormente, não tinha alcance.  

4.1.2. Interoperabilidade 

Enquanto esses critérios dizem mais respeito ao sucesso do negócio em si naquela 

região, há também, em um momento seguinte, fatores regulatórios que poderão moldar as 

dinâmicas de competição dentre as soluções existentes, dentre os quais se destaca o nível de 

interoperabilidade praticado ou exigido no país.  

Em seu nível mais fundamental no contexto do ecossistema digital, a 

interoperabilidade é a capacidade de transferir e processar dados úteis e outras informações 

entre sistemas, aplicativos ou componentes

contexto de carteiras digitais, ela pode ser definida mais praticamente como a possibilidade de 

usuários de uma rede enviarem dinheiro eletrônico para usuários de outra rede (BURREAU; 

VALLETTI, 2015). 
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 Baixos níveis de interoperabilidade, ou seja, arranjos em que o dinheiro só pode circular 

dentro do sistema de cada e-wallet, fortalecem efeitos de rede, o que, como exposto no capítulo 

3, levam a um mercado potencialmente muito concentrado. Essas características naturalmente 

geram preocupações relacionadas ao fomento da competitividade em um mercado, conforme 

argumentam Burreau e Valletti (2015), de forma a interoperabilidade entre carteiras digitais se 

tornar uma pauta relevante para agentes regulatórios.  

Os autores fazem a ntes de intervir em um mercado, uma autoridade 

reguladora deve primeiro se assegurar de que, por conta própria, o mercado não geraria um 

resultado eficiente . 18, tradução nossa), mas que, em contrapartida, intervir muito tarde 

pode resultar em poderes de monopólio já muito enraizados.  

Há duas perspectivas que podem ser observadas quando se trata da interoperabilidade 

no caso de carteiras digitais.  

Por um lado, ela pode ameaçar o modelo de negócio de players que construíram sua 

estratégia fundamentada em baixos níveis de interação com sistemas externos, e que oferecerão 

mais resistência a uma mudança nesse sentido, como aponta Gasser (2015).  

Por outro lado, ainda conforme o autor, consumidores respondem mais favoravelmente 

a sistemas interoperáveis, que interagem entre si automaticamente; além de estarem mais 

blindados a potenciais prejuízos de um mercado de monopólio, essa característica torna a 

experiência do usuário mais cômoda e o produto de e-wallet superior para o cliente. 

Essas perspectivas podem ser entendidas por meio das dinâmicas de efeitos de rede; a 

interoperabilidade reduz efeitos de rede de cada player isoladamente, mas fortalecem os efeitos 

de rede da solução de carteiras digitais como um todo. Ela pode, portanto, contribuir para a 

atração de novos clientes para a solução e compensar eventuais perdas individuais, além de 

aumentar os custos de mudança para produtos substitutos.  

Para Burreau e Valletti (2015), o papel dos reguladores é entender como essas duas 

visões estão evoluindo, sugerindo que a intervenção somente deva acontecer após os estágios 

iniciais da competição, quando acordos entre as empresas ainda seriam possíveis.  

Se [a interoperabilidade] deve ser obrigatória ou não dependerá das posições relativas 

das plataformas concorrentes. Em um mercado com concorrentes simetricamente 

posicionados, espera-se que eles percebam os benefícios mútuos que podem obter, 

pois é criado valor adicional para os clientes [...]. O quadro, entretanto, muda 

radicalmente com as empresas assimétricas. Nesses casos, a maior empresa 

normalmente recusará a interconexão, a menos que seja suficientemente compensada 

por isso. (BURREAU; VALLETTI, 2015, p. 14, tradução nossa) 
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Portanto, soluções que levem à interoperabilidade podem partir tanto da iniciativa 

pública quanto privada, e, em cada uma delas, ainda existe um espectro do que pode ser feito 

no sentido de interconectar sistemas e desenvolver o mercado (GASSER, 2015). Segundo o 

autor, uma das abordagens mais comuns e eficazes consiste no estabelecimento de padrões 

abertos, que podem ser determinados por órgãos governamentais ou desenvolvidos e 

disponibilizados por empresas.  

Padrões abertos são uma linguagem ou interface padronizada que produtos 

desenvolvidos de forma independente utilizam para interagir entre si em um sistema 

tecnológico (SIMCOE, 2006); segundo o autor,  implica que as especificações 

técnicas estão amplamente, talvez até gratuitamente, disponíveis para implementadores 

potenciais ). 

A primeira implicação de um modelo como esse é que, diante do enfraquecimento dos 

efeitos de rede individuais, o cenário de winner-takes-all também se torna mais flexível, 

tornando viáveis mais do que um ou dois players vencedores. Por outro lado, diversos outros 

motivos para que os efeitos de rede sejam fortes nesse mercado, como a baixa vulnerabilidade 

ao multi-homing e os efeitos de aprendizado, permanecerão inalterados e continuarão 

contribuindo no sentido da concentração. Essas dinâmicas indicam que, mesmo que a 

flexibilização dos efeitos de rede gerada pela interoperabilidade permita mais de um vencedor, 

ainda parece improvável que o mercado se torne muito fragmentado graças às demais forças 

atuantes nesse negócio. 

A segunda implicação é que, com um alto nível de interoperabilidade entre carteiras 

digitais, a presença de outros usuários na mesma rede que o indivíduo deixa de ser um fator 

decisivo na escolha da e-wallet, aumentando a importância dos demais diferenciais do 

aplicativo. Para o framework de potencial sucesso, a consequência é uma crescente importância 

da fase 2, de fidelizar usuários com itens como taxas atrativas e experiência do usuário, no 

processo. 

4.2. CONDIÇÕES NO BRASIL 

4.2.1. Gerais 

Com o objetivo de avaliar o potencial de sucesso das carteiras digitais no Brasil, bem 

como os potenciais cenários de competição entre empresas que oferecem essa solução no 

mercado, é importante entender como cada uma das características expostas na seção anterior 

se apresentam no país. 
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Para avaliar o acesso à internet pelos brasileiros, pode-se utilizar a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2018, que informa que, naquele ano, o percentual de domicílios com acesso à internet no 

Brasil era de 78,1%. Em termos populacionais, a quantidade de pessoas com 10 anos ou mais 

de idade que acessava a internet no período da pesquisa era de 74,7%, contra 69,8% um ano 

antes, conforme pode ser visto na Figura 6. Essa tendência de crescimento é reforçada pelo fato 

de que, entre a população mais jovem, o percentual é ainda maior, chegando a 91% na faixa 

etária de 20 a 24 anos, o que também pode ser observado na Figura 6 (IBGE, 2020). 

 

 

Figura 6: Percentual de pessoas que utilizaram a internet no 4o trimestre de 2017 e 2018 por faixa etária no Brasil 
Fonte: Agência de notícias IBGE, consultada em 28 de agosto de 2020 

Além disso, a mesma pesquisa mostra que o meio mais frequente para o acesso à internet 

é o celular, utilizado em 99,2% dos casos, bastante à frente do segundo colocado, o 

microcomputador, com 48,1% de incidência.  

Tanto a alta penetração de internet, principalmente entre faixas etárias que 

correspondem à parcela economicamente ativa da população, quanto a predominância do 

celular nesse acesso constituem fatores positivos para o sucesso de e-wallets no país. Contudo, 
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ainda se faz necessário analisar, mais do que celulares, a presença dos smartphones no país, 

uma vez que eles serão necessários para a utilização do aplicativo de carteira digital no 

dispositivo móvel. 

Esse dado pode ser observado na 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de 

Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 

(FGV-SP) em 2020, que estima que há hoje 234 milhões de smartphones no Brasil, uma 

quantidade maior do que a população do país. Segundo o documento, a proporção de celulares 

inteligentes por habitante no Brasil é de 112%, ficando mais de 20 pontos percentuais acima da 

média mundial, de 90%.  

Em relação à penetração entre a população, um relatório publicado pelo Pew Research 

Center em 2019 estima que esse valor para o Brasil seja de 60% dos habitantes, acima também 

da média global de 45%, e um dos maiores valores entre países emergentes, conforme podemos 

observar na Tabela 3. Também se nota uma grande diferença entre faixas etárias, com a 

penetração alcançando 85% entre as idades de 18 a 34 anos, em linha com a tendência exibida 

no estudo da FGV. 

Tabela 3: Porcentagem de adultos que possuem um smartphone por faixa etária 

 

 
Fonte: Pew Research Center (2019) 

 

Portanto, é possível afirmar que, em termos de acesso à internet, acesso à internet por 

celulares, número de smartphones por pessoa e penetração de smartphones na população, o 

Brasil exibe um terreno fértil para a disseminação das carteiras digitais. Enquanto esses critérios 
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dizem respeito a aspectos habilitadores da solução, há outros itens que devem ser analisados 

para que se entenda o potencial desse modelo de negócio no país. 

Em relação à inclusão financeira da população, a Global Findex Database de 2017, do 

Banco Mundial, traz diversos indicadores sobre o tema no país e no mundo. Segundo a 

publicação, naquele ano, 70,0% dos brasileiros com idade acima de 15 anos possuía uma conta 

bancária. Esse valor, apesar de ligeiramente acima da média mundial de 68,5%, se encontra 

abaixo de quase todos os demais BRICS, com exceção da África do Sul, e muito abaixo de 

regiões desenvolvidas como Estados Unidos e Zona do Euro, onde esse valor chega a 93,1% e 

95,3%, respectivamente. Essa comparação está exibida na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Parcela da população com 15 anos ou mais que possui uma conta bancária 
Fonte: Elaboração própria com base na Global Findex Database 2017 

 

Como é possível perceber, ainda há um espaço considerável para o crescimento da 

inclusão financeira no Brasil, o que pode ser avaliado de forma mais clara quando se consideram 

os motivos para que 30% da população ainda não possua uma conta. De acordo com a 

publicação, apenas 1% desse grupo declara não possuir uma conta somente por não precisar de 

serviços financeiros, o que significa que 99% da população desbancarizada no país gostaria de 

possuir uma conta bancária, mas não a tem por outros motivos que não o seu nível de utilidade.  

Os motivos mais mencionados em função da parcela da população desbancarizada que 

os citou podem ser observados na Figura 8, e estão ordenados daquele com mais citações 
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acumuladas para aquele com menos. O gráfico também traz os dados para os demais países dos 

BRICS para fins de comparação. 

 

 

Figura 8: Motivos para não possuir conta bancária (% de citação por população desbancarizada com mais de 15 anos) 
Fonte: Elaboração própria com base na Global Findex Database 2017 

 

Em todos os países analisados, o motivo de não possuir fundos suficientes ocupa a 

primeira colocação, com 50% a 60% de incidência, enquanto os motivos religiosos ocupam a 

última, com valores entre 0 e 10%; as demais colocações variam caso a caso.  

O que se destaca, para o Brasil, é o terceiro motivo com mais citações acumuladas, e o 

segundo para o país, atribuído aos custos dos serviços financeiros. Nesse ponto, há um claro 

descolamento entre as respostas da população brasileira e as dos demais BRICS; o Brasil, que 

o menciona em 57%  dos casos, se encontra quase 20 pontos percentuais acima do segundo 

colocado, a África do Sul, com 38% de menções, e 44 pontos acima do último, a China, onde 

apenas 13% da população atribui sua desbancarização aos custos atrelados a serviços 

financeiros. 

Essa característica traz uma grande vantagem competitiva a carteiras digitais, cuja 

proposta de valor reside em grande parte na eliminação, ou redução drástica, de custos para o 

consumidor; as condições atrativas fazem parte, inclusive, do segundo ponto do framework de 

sucesso elaborado no capítulo 3. Somado a isso, está o fato de que o ponto mais citado, de 
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fundos insuficientes, também é abordado pelas e-wallets, uma vez que elas não fazem esse tipo 

de distinção para cadastro no aplicativo. Já o quarto motivo mais citado, em que o Brasil 

também ocupa a primeira colocação, é o da distância das instituições financeiras, que também 

deixa de ser uma preocupação quando essa instituição se torna totalmente digital. 

Portanto, pode-se concluir que o Brasil possui condições bastante favoráveis para a 

disseminação de carteiras digitais no país, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de 

oportunidades de mercado. O que resta ser analisado são as condições regulatórias no que dizem 

respeito à interoperabilidade do serviço no país, conforme pontuado na seção anterior. 

4.2.2. Interoperabilidade 

Em fevereiro de 2020, o Banco Central do Brasil, conforme publicado em seu próprio 

website, consultado em agosto de 2020, anunciou a criação de um sistema de pagamentos 

instantâneos para o país, chamado Pix, que estará disponível para a população a partir de 

novembro de 2020. A iniciativa vem ganhando grande repercussão desde sua divulgação, com 

notícias sobre seu funcionamento e suas implicações para o mercado de pagamentos circulando 

com frequência nos meios de comunicação. 

 

 

Figura 9: Compilado de seis manchetes de 2020 sobre lançamento do Pix 
Fonte: Elaboração própria a partir de motor de pesquisa de notícias do Google 

 

Segundo o BC, o principal objetivo da implantação de um ecossistema de pagamentos 

aumentar a eficiência e a competitividade do mercado de pagamentos 

de varejo no Brasil, por meio da criação de um novo meio de pagamento que ajudará no 

processo de eletronização do mercado brasileiro   
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O Pix funcionará como um modelo de padrão aberto, instituído pelo BC, que as 

instituições deverão vincular aos seus próprios sistemas para passar a oferecer essa opção para 

seus clientes dentre as formas de pagamento disponíveis. Todas as instituições financeiras e de 

pagamentos com mais de 500 mil contas ativas serão obrigadas a participar; para as demais, a 

participação é facultativa. 

Dentre as vantagens do novo sistema unificado, estão os fatos de os fundos se tornarem 

disponíveis na conta do recebedor imediatamente após a transferência, o serviço estar 

disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e, graças à eliminação de intermediários 

do processo, permitir que as transferências sejam gratuitas para o consumidor. Mesmo para as 

instituições financeiras participantes, será cobrado somente R$ 0,01 a cada 10 transações, com 

o objetivo de cobrir custos operacionais. 

Para realizar o pagamento, no lugar de ter que inserir diversos dados do recebedor, como 

o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), banco, agência, conta, entre outros, será exigida somente 

uma chave única vinculada ao usuário, que poderá ser o seu celular, CPF/CNPJ ou e-mail. Além 

da chave, o pagamento poderá ser feito por meio de QR Codes estáticos ou dinâmicos ou por 

meio de tecnologias de aproximação, como o NFC.  

As principais vantagens, tanto para as partes envolvidas na transação, quanto para o 

ecossistema como um todo, estão resumidas na Figura 10. 
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Figura 10: Benefícios dos pagamentos instantâneos com o Pix 
Fonte: Site do BC; disponível em bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pagamentosinstantaneos; acessado em agosto de 2020 

 

Contudo, também são levantadas algumas preocupações em relação ao novo sistema. 

Em uma live promovida pelo BTG Pactual em setembro de 2020, Beny Parnes, ex-diretor de 

Assuntos Internacionais do Banco Central, fez críticas ao Pix, expressando preocupações em 

relação ao rápido tempo de desenvolvimento e teste do sistema, bem como sobre a facilidade 

de cadastro e transferência, que pode favorecer a ocorrência de fraudes. Contudo, as críticas 

foram rebatidas por João Manoel Pinho de Mello, atual diretor de Organização do Sistema 

Financeiro e de Resolução do BC, que afirma que o Pix é tão ou mais seguro que os sistemas 

atuais, e que, caso o usuário deseje, ele pode reduzir o valor do seu limite de transferência. 

Uma de suas principais características, a instantaneidade dos pagamentos, também gera 

preocupações relacionadas a fraudes. Contudo, João Manoel Pinho de Mello também endereça 

essas críticas em entrevista à Globo News em setembro de 2020, afirmando que essa 

instantaneidade já pode ser observada hoje em pagamentos com cartões de débito, por exemplo, 

de forma que o Pix não vai adicionar insegurança quando comparado com soluções atuais. 

Com a iniciativa, o Brasil segue no sentido da interoperabilidade no mercado de 

pagamentos, com o caminho se pavimentando por meios regulatórios. O site dedicado ao Pix 
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o BC vem incentivando o desenvolvimento de um arranjo de 

pagamentos, de amplo acesso, que possibilite a realização de pagamentos instantâneos. Em 

2018, o BC decidiu liderar essa construção. Burreau e 

Valletti (2015), foi dada a oportunidade de o mercado perceber os benefícios mútuos da 

interoperabilidade e desenvolver uma iniciativa própria; contudo, ao não ver avanços nesse 

sentido, os órgãos regulatórios intervieram para liderar o projeto e garantir a competitividade 

do mercado antes que ele se tornasse desequilibrado.  

Para carteiras digitais, algumas implicações podem ser inferidas. 

Uma vez que todas as maiores instituições de pagamentos do país serão obrigadas a 

participar do Pix, o efeito de rede da solução como um todo será muito expressivo, 

significativamente superior ao que uma carteira poderia atingir de forma individual. Portanto, 

mesmo aquelas com menos de 500 mil contas serão impelidas a participar também, de forma a 

se beneficiar da atração de mais usuários para as e-wallets. O BC, inclusive, conta com essa 

migração da população para os meios eletrônicos, o que pode ser observado por sua afirmação 

a redução do custo social relacionada ao uso 

de instrumentos baseados em papel.  

Uma segunda implicação é a anulação da intermediação de pagamentos como fonte de 

receita, um modelo cuja rentabilidade já vinha diminuindo com o aumento da competitividade 

no mercado e que deverá ser definitivamente extinto com a centralização dessa função no Banco 

Central. Para as carteiras digitais, essa tendência confirma a necessidade de um modelo de 

negócio como o exposto no capítulo 2, em que as receitas provêm de outras fontes, como 

monetização de dados, marketplaces e ofertas de serviços financeiros, e os pagamentos são 

somente uma forma de atrair usuários para a plataforma. 

Além disso, conforme anteriormente exposto, um modelo de interoperabilidade permite 

um cenário final com mais de um player dominante no mercado, ainda que as demais forças 

atuantes tendam a impedir que ele se torne muito fragmentado, e aumenta a importância dos 

diferenciais competitivos que fazem parte do item 2 do framework de potencial de sucesso, de 

fidelização de usuários.  

Evidentemente, quem prestar melhores , conforme 

resume o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João 

Manoel Pinho de Mello, segundo matéria do Estadão de agosto de 2020. Resta analisar, dentre 

os players de carteiras digitais que vêm surgindo no Brasil, quais estão mais bem posicionados 
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para se beneficiar dessa transformação e das condições favoráveis no país e se tornar um dos 

vencedores dessa corrida. 

4.3. OS PLAYERS NO MERCADO 

4.3.1. Benchmarks 

Como referência para a análise de potencial de e-wallets no Brasil, serão utilizados 

players do mercado já maduro da China, onde os primeiros modelos de sucesso de carteiras 

digitais se desenvolveram na última década. No país, onde não existem iniciativas 

governamentais no sentido de promover um sistema interoperável de pagamentos digitais 

(GUO et al, 2015), o cenário de winner-takes-all predominou, com apenas dois players retendo 

92% do market share de e-wallets no país até 2017: Alipay e WeChat Pay  (AVENI; ROEST, 

2017). 

O primeiro, Alipay, pertence ao grupo Alibaba, e foi lançado em 2003 como uma forma 

de pagamento para seu marketplace online. Somente em 2011 a carteira passou do modelo 

fechado para o aberto, permitindo que usuários transferissem para amigos, pagassem contas, 

entre outras funcionalidades (KOW et al, 2017). Já o WeChat Pay, seguindo o sucesso do 

Alipay, foi lançado em um modelo parecido em 2014 pelo WeChat, o aplicativo de mensagens 

instantâneas mais popular da China. O segundo player rapidamente ganhou market share do 

primeiro, ao mesmo tempo em que esse mercado crescia exponencialmente no país, conforme 

pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11: O crescimento do WeChat Pay (market share de pagamentos mobile Q3 2014 vs. 2016) 
Fonte: Banco Mundial (2017) 
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Nos dois casos, o método mais comum de pagamento em estabelecimentos se dá com o 

uso de QR Codes estáticos, geralmente impressos pelos comerciantes para que sejam 

escaneados pelos consumidores através dos aplicativos (KOW et al, 2017). Nesse caso, não há 

necessidade do uso de maquininhas na intermediação de pagamentos, o que permite que os 

aplicativos cobrem uma taxa menor dos estabelecimentos e se estimule sua aceitação. 

Com seu pioneirismo, domínio quase absoluto do mercado, e centenas de milhões de 

usuários ativos mensais (AVENI; ROEST, 2017), as duas carteiras digitais chinesas servirão 

como benchmarks para as análises adiante; suas métricas serão utilizadas como referência, 

guardadas as devidas proporções, para os players brasileiros que almejam seguir o mesmo 

modelo. 

4.3.2. Players no Brasil 

Na última década, diversos players de carteiras digitais surgiram no Brasil, vindos de 

diferentes origens. Alguns deles, como bancos e outros intermediários de pagamentos, são 

agentes financeiros avançando na cadeia de valor; outros, como serviços de entrega e 

marketplaces, são players de varejo entrando no mercado de pagamentos; há ainda um grupo, 

como e-wallets nativas, que têm origem no mundo online e também competem por esse 

mercado. 

A seguir, na Tabela 4, está exibido o resultado do mapeamento realizado das principais 

carteiras digitais no Brasil, listando também suas empresas fundadoras e áreas de origem. Essa 

lista representa a base de e-wallets que participarão da análise no próximo capítulo. É 

importante lembrar que as empresas consideradas se limitam àquelas do tipo definido no 

capítulo 2, em que o usuário pode usar tanto os seus cartões cadastrados quanto o saldo 

armazenado na e-wallet para pagamentos em diversos estabelecimentos, não só naquele que 

administra o aplicativo.  
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Tabela 4: Aplicativos de carteira digital mapeados para análise 

 
Aplicativo Empresa de origem Área da empresa de origem 

Ame B2W Nativo varejo 

BanQi Via Varejo Nativo varejo 

Bb Banco do Brasil Nativo financeiro 

Beblue Beblue Nativo online 

Bitz Bradesco Nativo financeiro 

Code Money Code Money Nativo online 

Ewally Ewally Nativo online 

Ifood Ifood Nativo varejo 

Iti Itaú Nativo financeiro 

Magazine Luiza Magazine Luiza Nativo varejo 

Mercado Pago Mercado Livre Nativo varejo 

PagBank PagSeguro Nativo financeiro 

Payly Cosan Nativo varejo 

PayPal PayPal Nativo online 

Pernambucanas Pernambucanas Nativo varejo 

PicPay PicPay Nativo online 

Rappi Rappi Nativo varejo 

Recarga pay Recarga pay Nativo online 

SafraWallet Safra Nativo financeiro 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa aberta 

 

Além das carteiras listadas, também poderão ser utilizadas para comparação na análise 

os benchmarks expostos na seção anterior. Dessa forma, será possível estabelecer uma base de 

comparação para as empresas locais e realizar, em certa medida, uma validação do raciocínio 

desenvolvido para se chegar às métricas de análise. 
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5. ANÁLISE DO POTENCIAL DE SUCESSO DOS PLAYERS NO BRASIL 

5.1. ANÁLISE POR PLAYER 

A partir das métricas geradas na seção 3.4, serão analisadas as empresas da seção 4.3.2 

com o fim de determinar aquelas que têm o maior potencial de sucesso no mercado de carteiras 

digitais que se desenha no país. Devido ao grande número de empresas nesse mercado, a análise 

será dividida em etapas, de forma que a empresa somente chegará à fase final de avaliação caso 

tenha cumprido os critérios das etapas anteriores. 

5.1.1. Seleção inicial 

Conforme concluído no capítulo anterior, a fidelização dos consumidores, fase 2 do 

framework de sucesso elaborado, ganha importância em relação à aquisição de clientes da etapa 

1 graças às forças externas desse mercado no Brasil, que segue no caminho da 

interoperabilidade. Portanto, suas métricas serão as primeiras a serem utilizadas como critério 

de eliminação na análise, começando pela atratividade das tarifas para o usuário. 

A partir de pesquisa nos websites relativos a cada aplicativo foi possível compilar a 

Tabela 5, onde estão expostos os aplicativos de carteira digital e suas respetivas tarifas de 

cadastro, de manutenção, de transferência entre usuários e de cash out, ou seja, de retirada de 

dinheiro da carteira, seja por meio de transferência para outro banco ou por saque do valor.  

A não existência de tarifa estará indicada pelo si - Nos casos em que as tarifas só 

incorrem após determinado valor ou número de operações mensais, haverá essa especificação. 

Nos casos em que a operação não é habilitada para aquela carteira haverá a 

 Nas duas últimas linhas também estão expostos os valores para os benchmarks 

chineses, WeChat Pay e Alipay. 
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Tabela 5: Tarifas para operações nos aplicativos 

Aplicativo Tarifa de 

cadastro e 

manutenção 

Tarifa de 

transferência 

P2P interna 

Tarifa para  

cash out   

TED 

Tarifa para  

cash out   

saque 

Ame - - Não é possível Não é possível 

BanQi - - - R$6,90 

Bb - - - - 

Beblue Cadastro R$1,99 - 6% Não é possível 

Bitz - - - R$7,90 

Code Money - - 3% R$6,50 

Ewally - - 1% R$5,50 

Ifood - Não é possível Não é possível Não é possível 

Iti - - - - 

Magazine Luiza - - Não é possível Não é possível 

Mercado Pago - - R$3,00 a partir 

de 26 mensais 

R$4,90 

PagBank - - -  R$7,50 a partir 

de 3 mensais 

Payly - - R$9,00 Gratuito no 

"Saque e Pague  

PayPal - Não é possível - Não é possível 

Pernambucanas Mensalidade 

R$4,99 

- R$2,99 a partir 

de 2 mensais 

R$6,99 

PicPay - - - R$6,90 a partir 

de 3 mensais 

Rappi - - - - 

Recarga pay - - Não é possível R$9,90 

SafraWallet - - - - 

Alipay - - Não é possível 0,1% a partir de 

$3000 

WeChat Pay - - Não é possível 0,1% a partir de 

$150 

Fonte: Elaboração própria a partir dos websites das empresas, consultados em 19 de setembro de 2020 
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É possível perceber, a partir da tabela, que para as operações de cash out há uma grande 

variação de modelo entre as diferentes carteiras, com casos em que há gratuidade, outros com 

cobranças por valor fixo ou percentual do valor retirado, e casos em que a operação não é 

possível. As cobranças nesse item não destoam dos benchmarks internacionais, onde nos dois 

casos não é habilitada a transferência para outras contas e há uma pequena taxa para o saque a 

partir de determinado valor.  

No caso da China, a impossibilidade de cash out por transferência é também um reflexo 

do cenário não interoperável do país, do qual os dois players dominantes no mercado se 

beneficiam para fortalecimento dos seus efeitos de rede. Contudo, é importante ressaltar que no 

caso do Brasil, após a implementação do Pix, todas a instituições participantes deverão adotar 

transferências externas, e essas passarão a ser livres de custos para o usuário, de forma que a 

comparação entre taxas de TED perderá sua relevância. 

Para transferências internas não são cobradas taxas dos usuários em nenhum dos casos. 

Para cadastro e manutenção, a mesma tendência pode ser observada, com somente duas 

exceções; para a Beblue há uma cobrança única de R$1,99 para validação dos dados no 

momento do cadastro e para a Pernambucanas há uma mensalidade de R$4,99 para uso da conta 

digital. Por serem as únicas com cobranças dessa natureza, elas possuem uma grande 

desvantagem competitiva no quesito de taxas atrativas. Além disso, há um fator agravante; 

ambas as taxas são exigidas antes mesmo de o usuário ter realizado sua primeira operação, o 

que pode representar uma barreira significativa à adoção. Somado a isso, está o fato de que a 

Beblue possui atualmente a maior taxa para transferências a partir de R$150 e a Pernambucanas, 

apesar de já cobrar a mensalidade, não exime o usuário de outras taxas de cash out. Portanto, 

as duas carteiras em questão serão eliminadas da análise por falha em oferecer tarifas atrativas 

para o consumidor diante de uma concorrência mais competitiva. 

A partir da tabela também é possível analisar um segundo critério relativo à fase 2 do 

framework de sucesso: as oportunidades de uso da carteira, no quesito de funcionalidades 

básicas. Enquanto a possibilidade de retirada de dinheiro da carteira varia entre os players, a 

operação de transferência entre usuários não sofre a mesma variação. Em quase todas as 

carteiras, transferências P2P estão habilitadas, constituindo uma funcionalidade básica para 

gerar ocasiões de uso da carteira e fidelizar os usuários.  

Há, novamente, apenas duas exceções, que são as carteiras do Ifood e do PayPal. No 

primeiro caso, o saldo da e-wallet somente é abastecido atualmente por meio de vales-presente; 

no segundo, o saldo só pode ser utilizado para transações comerciais, envolvendo em um dos 
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lados um estabelecimento. Portanto, essas duas carteiras também serão eliminadas da análise 

por falha em garantir oportunidades de uso por meio de funcionalidades básicas.  

A terceira análise, encerrando a etapa de eliminação, será relativa à experiência do 

usuário do aplicativo, também parte da etapa de fidelização do framework de sucesso. Para tal, 

serão utilizadas como métricas as avaliações das carteiras nas lojas de aplicativos dos dois 

principais sistemas operacionais no país, App Store e Google Play, a partir das quais será 

calculada uma média ponderada para se obter a nota final.  

Para algumas empresas, há um aplicativo separado para a carteira digital, como por 

exemplo a Ame da B2W, enquanto para outras, como a Magazine Luiza, a carteira está contida 

no aplicativo principal da empresa. No segundo caso, será utilizada a nota do aplicativo 

principal, assumindo que, mesmo que a nota se refira a funcionalidades não necessariamente 

relacionadas à carteira digital, essa será uma boa aproximação para a capacidade de a empresa 

gerar uma boa experiência do cliente como um todo no aplicativo. 

Na Tabela 6 pode-se observar esses dados, com a última coluna representando a nota 

final do aplicativo obtida pela média ponderada. Todas as consultas foram feitas às lojas de 

aplicativo no dia 19 de setembro de 2020, com um intervalo inferior a uma hora entre a primeira 

e a última coleta de dados. Para esta etapa, não será analisado o desempenho dos benchmarks, 

uma vez que eles não estão presentes no formato de carteira digital nas lojas de aplicativos 

brasileiras.  
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Tabela 6: Avaliações dos aplicativos na App Store e Google Play, com média ponderada 

 
Aplicativo Google Play 

nota 

Google Play 

#avaliações 

App Store 

nota 

App Store 

#avaliações 

Nota final 

aplicativo 

Ame 4,4 149.673 4,9 187.253 4,7 

BanQi 4,3 12.133 4,1 151 4,3 

Bb 2,6 13.196 1,6 1.210 2,5 

Bitz 2,9 118 4,5 40 3,3 

Code Money 3,4 355 4,4 133 3,7 

Ewally 3,4 518 3,5 26 3,4 

Iti 3,8 12.634 3,2 1.190 3,7 

Magazine Luiza 4,3 445.171 4,8 685.447 4,6 

Mercado Pago 4,6 1.417.832 4,7 337.262 4,6 

PagBank 4,6 805.595 4,8 483.037 4,7 

Payly 3,2 1.230 4,1 92 3,3 

PicPay 3,8 295.908 3,2 10.648 3,8 

Rappi 4,4 1.119.137 4,6 335.697 4,4 

Recarga pay 4,1 474.618 4,6 38.157 4,1 

SafraWallet 2,8 900 4,0 44 2,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de consulta à App Store e Google Play em 19 de setembro de 2020 

 

Algumas conclusões podem ser tiradas a partir da Tabela 6.  

Primeiramente, pode-se observar que as notas finais das carteiras analisadas variam 

consideravelmente, com valores situados entre 2,5 e 4,7. Há dois aplicativos com notas abaixo 

de 3,0, seis com notas entre 3,0 e 4,0 e sete com notas acima de 4,0; o conjunto resulta em uma 

média de 3,9 e mediana de 3,8. 

Também se destaca o mau desempenho de carteiras originadas dos grandes bancos 

tradicionais na comparação, ainda que, em todos esses casos, as instituições tenham 

desenvolvido um aplicativo separado do seu principal para a e-wallet.  

Além de nenhum banco atingir uma nota superior a 4,0 em suas carteiras, os produtos 

do Banco do Brasil, Bradesco e Safra representam as três piores avaliações dentre as opções 

analisadas. Possíveis explicações para esse fenômeno podem ser a falta de atualização dessas 

instituições financeiras em relação ao universo digital contemporâneo ou a má percepção da 
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população em relação aos bancos de uma forma geral influenciando a percepção de suas outras 

soluções. Enquanto o primeiro caso estaria diretamente ligado à qualidade da interface e da 

experiência de usuário oferecida, o segundo caso poderia indicar um problema de marketing 

por parte da empresa, que também constitui um fator determinante de sucesso nas etapas 1 e 2 

do framework. 

Dando continuidade à filtragem dos aplicativos, com o objetivo de se obter a lista final 

de e-wallets que serão analisadas, serão selecionados somente aqueles que possuem uma nota 

final acima da mediana, de 3,8, o que também coincide com aqueles que possuem nota acima 

de 4,0. Portanto, após a última etapa de eliminação, é possível obter a lista de sete carteiras 

digitais que farão parte da análise final de potencial de sucesso: Ame; BanQi; Magazine 

Luiza; Mercado Pago; PagBank; Rappi e Recarga Pay.  

Uma conclusão relevante é que cinco das sete e-wallets finalistas têm origem no varejo; 

o valor representa 63% das concorrentes iniciais de mesma origem. Para os nativos financeiros 

e online, o único player restante de cada grupo equivale a, respectivamente, 20% e 17% do 

grupo inicial. Esse resultado pode estar atribuído à sinergia de escopo como fator de influência 

para se obter a fidelização do usuário; ao mesmo tempo em que varejistas, de forma geral, estão 

acostumadas a lidar diretamente com um público massificado, muitas delas desenvolveram 

capacidades digitais extensas por meio de suas plataformas de e-commerce e, em alguns casos, 

já possuem expertise financeira por meio do oferecimento de soluções de pagamentos próprias 

como cartões de loja, englobando, em diferentes níveis, as três diferentes origens. 

Para a análise final do potencial de sucesso, serão analisadas as demais métricas 

determinadas na seção 3.4, que são a propensão a possuir funding em função da receita da 

empresa de origem e do seu crescimento, a sinergia de usuários por meio do número de usuários 

da empresa de origem, a sinergia de escopo e, por fim, as oportunidades de uso em termos do 

ecossistema desenvolvido. 

Primeiramente, serão analisados os casos de sucesso das carteiras da China e, em 

seguida, as sete carteiras selecionadas para o Brasil. Por fim, será compilada uma tabela com 

todas as métricas mapeadas no capítulo. Essa tabela incluirá itens quantitativos e qualitativos; 

somente a partir da combinação dessas duas formas de avaliação será possível inferir aquela 

que possui o maior potencial de sucesso nesse mercado. 
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5.1.2. Benchmarks: Alipay e WeChat Pay 

Ambos os aplicativos chineses surgem a partir de empresas já estabelecidas e 

dominantes no país, caracterizando as líderes de seus mercados de atuação. Para o Alipay, esse 

mercado era o de comércio online, mas especificamente por meio de marketplaces, e, para o 

WeChat, o de aplicativos de mensagens instantâneas (KOW et al, 2017).  

A magnitude dessas empresas à época pode ser observada por meio dos dados 

disponíveis em seus relatórios anuais; para fins de comparação, serão utilizados os relatórios 

anuais de 2014, que também apresentam dados de 2013, uma vez que esse é o primeiro ano 

disponível para o grupo Alibaba, e coincide com o lançamento da carteira do WeChat pela 

Tencent, no início do mercado de carteiras digitais no país. 

Em 2013 e 2014, o grupo Alibaba reportou receitas anuais de, respectivamente, 8,1 e 

11,3 bilhões de dólares. Além da evidente robustez da empresa, os valores representaram um 

crescimento expressivo, de 40%, entre um ano e outro. Para a Tencent, a receita para os mesmos 

anos foi de 9,7 e 12,6 bilhões de dólares, apresentando uma ordem de grandeza equivalente ao 

seu concorrente, e um crescimento ligeiramente inferior, mas ainda muito acentuado, de 31%.  

Portanto, no início de suas empreitadas como carteira digital, os dois players já 

possuíam indicação de uma forte propensão a possuir funding e disputar de forma competitiva 

pelo novo mercado, mesmo que isso envolvesse altos investimentos em aquisição de clientes e 

estabelecimentos, redução de tarifas e campanhas de marketing, além dos custos de 

desenvolvimento e manutenção da plataforma em si. 

Além disso, ambos apresentavam um grande potencial de sinergia de clientes graças às 

suas posições já estabelecidas no mercado. Em 2013, o grupo Alibaba contava com 136 milhões 

de usuários ativos mensais (MAU) em seu aplicativo para celular, e em 2014 esse valor 

aumentou em 95% para 265 milhões. Havia ainda outro fator contribuindo positivamente, a 

sinergia de escopo entre os negócios da empresa. O marketplace já configurava um ambiente 

de comércio online, onde as pessoas cadastravam seus dados, interagiam com estabelecimentos 

e realizavam pagamentos, o que provavelmente contribuiu para uma transição dos usuários para 

o produto de carteira digital, que se encaixa naturalmente no escopo da empresa de origem. 

Por outro lado, o aplicativo de mensagens WeChat não contava com uma relação 

intuitiva entre o negócio de e-wallet e a função de mensagens, mas possuía outros fatores a seu 

favor. Em 2013, o grupo Tencent possuía 808 milhões de usuários ativos mensais, com 1% de 

crescimento em 2014, atingindo 815 milhões. Esse valor, segundo dados do Banco Mundial 

(2014), representava 60% da população chinesa naquele ano, e um pouco mais de três vezes o 
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valor do seu concorrente. Portanto, mesmo que a taxa de transferência de usuários fosse menor, 

o valor absoluto poderia compensar a menor sinergia de escopo; contudo, é importante ressaltar 

que ainda havia uma sinergia significativa representada pelo fato de o aplicativo de mensagens 

já atingir seu público pelo mesmo canal proposto pela carteira, ou seja, online  nos smartphones.  

O maior número de usuários ativos mensais da Tencent e sua rápida conquista de 

participação no mercado também traduzem uma outra métrica, a frequência de uso das 

funcionalidades do ecossistema. Apesar de o grupo Alibaba possuir um ecossistema de tamanho 

expressivo graças à escala de seu e-commerce, a Tencent apresentava uma maior frequência de 

uso, uma vez que, de forma geral, espera-se que mensagens instantâneas e jogos para celular, 

outra de suas funcionalidades-chave, sejam utilizados muito mais regularmente do que funções 

de compras online. 

Ao longo dos anos, diversas outras funcionalidades e parcerias foram adicionadas aos 

dois aplicativos, diversificando fontes de receita e intensificado a métrica de frequência de uso, 

o que conferiu aos dois players a denominação de superapp.  

Hoje, segundo os relatórios de 2019 das empresas, o grupo Alibaba possui 824 milhões 

de usuários ativos mensais enquanto a Tencent possui 1,16 bilhões, equivalente a mais de 80% 

da população do país. Quanto à receita, Alibaba e Tencent atingiram, em 2019, respectivamente, 

receitas de 73,3 e 56,6 bilhões de dólares, representando uma Taxa Composta Anual de 

Crescimento (CAGR) utilizando como base o ano de 2014 de 45% e 35%. Por todas as métricas, 

as duas carteiras digitais incorporam as definições de sucesso avaliadas e podem ser 

consideradas referências para esse modelo de negócio internacionalmente. 

Por fim, é interessante observar a variação na quebra entre receitas da Tencent quando 

comparados os dois períodos com cinco anos de distância.  

Tabela 7: Quebra de receitas da Tencent em 2014 
 

 2014 

 Valor (milhões RMB) % das receitas totais 

Value Added Services (VAS) 63.310 80% 

Publicidade online 8.308 11% 

Transações no e-commerce 4.753 6% 

Outros 2.561 3% 

Receitas totais 78.932 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório Anual Tencent 2014 
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Tabela 8: Quebra de receitas da Tencent em 2019 
 

 2019 

 Valor (milhões RMB) % das receitas totais 

Value Added Services (VAS) 199.991 53% 

Fintech e serviços empresariais 101.355 27% 

Publicidade online 68.377 18% 

Outros 7.566 2% 

Receitas totais 377.289 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório Anual Tencent 2019 

 

Diante da comparação, é possível perceber uma menor dependência da receita de Value 

Added Service (VAS), que, segundo o relatório, é composta em grande parte por receitas ligadas 

a jogos, e o surgimento da receita com serviços financeiros, que não está descrita em 2014, mas 

que em 2019 compõe 27% dos resultados. Esse fator está relacionado ao item 3 do framework 

elaborado para este trabalho, que é o sucesso a longo prazo, e confirma a necessidade de 

diversificação de receitas de modo a tornar o negócio sustentável. 

5.1.3. Ame 

A Ame foi uma carteira digital lançada pelo grupo B2W em abril de 2018. Além da 

Ame, o grupo B2W possui as marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, 

grandes sites de e-commerce do país. Segundo os releases de resultados de 2019, a receita bruta 

do grupo naquele ano foi de R$8,4 bilhões, com uma receita líquida de R$6,7 bilhões. 

Embora o número seja bastante expressivo, é possível observar a partir dos relatórios de 

2014 que a receita bruta e líquida naquele ano foram de, respectivamente, R$9,1 e R$8,0 de 

reais, indicando uma tendência negativa de crescimento da empresa. O valor de CAGR para a 

B2W no período entre 2014 e 2019 foi, portanto, de -1,7% quando se comparam receitas brutas 

e -3,5% quando se comparam receitas líquidas. 

Em relação ao número de usuários, o grupo reportou um MAU de 22 milhões em 

dezembro de 2019 quando combinados todos os aplicativos da marca. Além disso, por se tratar 

de um grupo com foco inquestionável no comércio eletrônico, pode-se considerar que a B2W 

apresenta uma alta sinergia de escopo com o negócio de carteiras digitais, que também se 

encontra no canal digital e possui como clientes os agentes dos dois lados de uma transação. 



68 
 

Conforme já explorado, a Ame não permite atualmente o cash out do dinheiro na 

carteira, contudo, para as outras transações, não cobra tarifas do consumidor. Em termos de 

experiência do usuário, sua nota final obtida na seção 5.1.1 por meio das avaliações nas lojas 

de aplicativos foi de 4,7, a maior da comparação. 

Por fim, seu ecossistema, que já conta com grandes marcas de e-commerce, se encontra 

bastante desenvolvido, com o relatório da B2W do final de 2019 reportando mais de 35 

funcionalidades na carteira. Essa variedade, aqui classificada como alta, pode ser observada a 

partir de algumas telas do aplicativo, exibidas na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Três telas do aplicativo Ame 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

Dentre as funcionalidades, é possível destacar algumas como abastecimento em posto 

de combustível, pagamento de contas, ingressos, consultas médicas e serviços de transporte 

públicos e particulares, que se combinam para garantir ao aplicativo um potencial de alta 

frequência de uso. 

Observa-se, portanto, que a Ame possui atributos importantes para a fidelização do 

consumidor e geração futura de receita, além de estar ancorada em uma grande organização 

com a qual possui sinergias.  
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Contudo, há um fator que pesa de forma relevante no sentido contrário, que é o fato de 

o grupo B2W apresentar um crescimento negativo nos últimos 5 anos, principalmente dado que 

é uma empresa focada no e-commerce, setor que cresceu 18% anualmente no mesmo período 

(ABCOMM, 2019).  

Portanto, considera-se que o mau desempenho nessa métrica pela B2W limita 

fortemente o potencial de crescimento e sustentabilidade da Ame. 

5.1.4. BanQi 

A carteira digital BanQi teve origem em 2019 na empresa Via Varejo, cujas principais 

marcas são Casas Bahia e Ponto Frio, grandes nomes do varejo no país. Segundo a divulgação 

de seus resultados de 2019, o grupo apresentou naquele ano uma receita bruta de R$29,8 bilhões 

e uma receita líquida de R$25,6 bilhões. Em 2014, esses valores foram, respectivamente, de 

R$25,8 e R$22,7 bilhões.  

A tendência positiva de crescimento, apesar de não muito acentuada, pode ser 

confirmada pelo seu CAGR para o período, com o valor de 3,0% para a receita bruta e 2,5% 

quando comparadas as receitas líquidas. 

O grupo também declara o valor de MAU para os aplicativos de todas as suas lojas, que 

em 2019 somaram 5 milhões de usuários. O valor, menos expressivo quando comparado, por 

exemplo, à Ame, pode ser explicado pela grande força do comércio físico para suas marcas, 

que realizam 84% das vendas por esse canal (Via Varejo, 2019). Essa característica confere 

uma sinergia média baixa entre seu negócio principal e o produto de carteira digital. 

Em termos de tarifas, a e-wallet somente cobra do seu usuário em caso de saque do valor 

da carteira, com um valor de R$6,90 por saque; as demais operações são gratuitas. Além disso, 

nas análises de avaliações do aplicativo, o BanQi obteve uma nota final de 4,3, que, apesar de 

se encontrar acima da mediana na comparação, não o coloca entre os líderes nesse critério. 

Apesar de possuir grandes marcas de varejo em seu ecossistema, o aplicativo em si 

apresenta poucas funcionalidades, como pode ser observado na Figura 13. 
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Figura 13: Duas telas do aplicativo BanQi 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

Pode-se observar que há uma baixa variedade de funcionalidades, com seus diferenciais, 

além das empresas do grupo, sendo somente a recarga de bilhete único e de celular e pagamento 

de boletos, não indicando alta frequência de uso. 

Portanto, apesar de o BanQi fazer parte de um grupo bastante robusto e estabelecido no 

mercado, conclui-se que diversos fatores limitam o potencial de sucesso dessa carteira. Dentre 

eles, pode-se destacar o baixo potencial de sinergia de usuários e a baixa variedade de 

funcionalidades no ecossistema, prejudicando sua capacidade de atrair e reter clientes, bem 

como de alcançar a sustentabilidade da carteira. 

5.1.5. Magazine Luiza 

Esse player, ao contrário dos dois grupos já analisados, optou por não criar um produto 

de carteira digital sob um novo nome, e sim incorporar a carteira digital, em 2019, ao próprio 

aplicativo do Magazine Luiza, uma das marcas do grupo, que também inclui Netshoes, Zattini 

e Época Cosméticos.  

O grupo, em seu release ao final de 2019, reportou uma receita bruta de R$24,4 bilhões 

e uma receita líquida de R$19,9 bilhões. Em 2014 esses mesmos valores eram, respectivamente, 

de R$11,5 e R$9,8 bilhões, o que resulta em um alto CAGR no período, de 16,2% quando 

avaliada a receita bruta e 15,3% no caso da receita líquida. 
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O valor reportado para MAU, somando-se todas as suas marcas, foi de 19 milhões. Com 

uma mistura crescente entre lojas físicas e virtuais, as vendas online hoje já representam 

aproximadamente 40% das vendas totais, indicando uma representatividade relevante de seus 

canais online. Por seu caráter de varejo com forte presença digital, pode-se considerar uma 

sinergia média alta entre os negócios. 

Assim como a Ame, a carteira digital do Magazine Luiza não permite cash out do saldo 

do aplicativo e não cobra tarifas dos consumidores nas demais operações. Com relação à 

experiência do cliente, sua nota final foi de 4,6, bastante próxima do valor máximo encontrado 

na comparação, de 4,7. 

O ecossistema do aplicativo inclui a própria Magalu, como também é chamada a marca, 

e também conta com as funcionalidades da carteira digital, que podem ser observadas na Figura 

14. 

 

 

Figura 14: Duas telas do aplicativo Magazine Luiza 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

É possível notar que a e-wallet conta com poucas funcionalidades, dentre as quais se 

destaca somente o pagamento de contas, além de compras nas lojas da marca. Portanto, a 

variedade de funcionalidades do seu ecossistema pode ser considerada baixa. 
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Conclui-se que o Magalu apresenta características relevantes para garantir o potencial 

de sucesso da carteira, fazendo parte de um grupo com receita, CAGR e sinergia de usuários 

expressivos, além de possuir boas avaliações de seu aplicativo. Contudo, o fator que vai contra 

essa tendência é a baixa variedade de funcionalidades na plataforma, o que pode prejudicar sua 

retenção de clientes e geração de receita. 

5.1.6. Mercado Pago 

O Mercado Pago foi lançado como um braço financeiro do grupo Mercado Livre em 

2014 e, nos últimos, anos vem voltando seu foco para o universo de carteiras digitais, 

adicionando funcionalidades correspondentes. O Mercado Livre, cujas principais marcas são 

Mercado Livre e Mercado Pago, reportou em 2019 uma receita líquida de R$9,3 bilhões; não 

foi reportada a receita bruta. Em 2014, sua receita líquida foi de R$1,5 bilhões, o que representa 

um CAGR expressivo de 44,2% no período em relação a essa métrica. 

Apesar de não reportar o seu valor de MAU, a empresa utiliza uma métrica de 

compradores únicos, definida como o número de usuários que realizaram pelo menos uma 

compra em um período de 3 meses. Ao final de 2019, esse valor era de 24 milhões de pessoas. 

Apesar de cobrir um período maior que o MAU, que é mensal, essa métrica é mais restrita, uma 

vez que os usuários, além de acessarem o aplicativo, devem realizar uma transação por meio 

dele. Em relação à métrica seguinte de sinergia de usuários, o Mercado Livre, marketplace 

nativo, apresenta uma alta sinergia de escopo com carteiras digitais, com quem divide os 

mesmos clientes e o mesmo canal. 

Em relação ao aplicativo Mercado Pago, conforme já mapeado, a única operação 

cobrada do usuário é a de saque, com uma tarifa de R$4,90 por saque. Já suas avaliações em 

lojas de aplicativo resultaram em uma média final de 4,6, a segunda maior nota do grupo, 

indicando uma boa experiência do usuário. 

Além do grande ecossistema do Mercado Livre, que utiliza o Mercado Pago como 

sistema de pagamentos, o aplicativo da carteira digital oferece as funcionalidades expostas na 

Figura 15. 
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Figura 15: Três telas do aplicativo Mercado Pago 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

Apesar de o aplicativo apresentar um alto número de funcionalidades, muitas delas, 

exibidas  são exclusivas para usuários que atuam como 

estabelecimento. Uma vez que a análise está focada no lado dos consumidores, elas não serão 

consideradas. Além disso, muitas delas são variações de uma mesma operação, como por 

exemplo diferentes métodos de cobrança. Portanto, além das operações básicas, pode-se 

considerar que há uma variedade média de funcionalidades no aplicativo, dentre as quais pode 

se destacar o carregamento de celular, cartão de transporte e abastecimento. 

Portanto, há oportunidades de melhoria em termos de variedade de funcionalidades, que 

ajudariam a garantir a frequência de uso pelos usuários. Contudo, o crescimento extremamente 

acentuado do grupo nos últimos anos, a alta sinergia de escopo e usuários entre os negócios e a 

boa avaliação do aplicativo levam à conclusão de que há grande potencial de sucesso para a 

carteira digital Mercado Pago. 

5.1.7. PagBank 

O PagBank foi lançado em 2019 como uma conta digital da empresa PagSeguro, cujo 

principal negócio é o de adquirência. Segundo seu release de resultados, a empresa obteve em 

2019 uma receita bruta de R$6,3 bilhões e uma receita líquida de R$5,7 bilhões. Uma vez que 

a empresa somente se tornou pública em 2015, esse é o primeiro dado de receita a que foi 



74 
 

possível ter acesso. Nesse ano, foi reportada uma receita bruta de R$0,8 bilhões e uma receita 

líquida de $0,7 bilhões. Portanto, o CAGR no período foi de impressionantes 67,5% e 70,5% 

para as receitas bruta e líquida, respectivamente, o maior valor entre as empresas comparadas. 

A empresa reporta a métrica de usuários ativos com o padrão anual, e não mensal; as 

métricas não são proporcionais em relação ao número de meses, de forma que uma aproximação 

não seria precisa, portanto, será utilizado o padrão anual nesse caso. Em 2019, o valor dessa 

métrica foi de 3 milhões de usuários. Apesar de ser uma empresa já com grande experiência em 

pagamentos, a PagSeguro possui os estabelecimentos como seu principal cliente, de forma que 

a sinergia de escopo com seu negócio de carteira digital pode ser considerada média alta. 

Conforme já mapeado em relação ao PagBank, o aplicativo só cobra tarifas da operação 

de saque, com um valor R$7,50; contudo, são oferecidos dois saques gratuitos por mês, de 

forma que a tarifa só passa a ocorrer a partir do terceiro. Sua avaliação em termos de experiência 

do usuário obteve uma nota final de 4,7, a maior nota da comparação. 

As funcionalidades do aplicativo de carteira digital podem ser observadas na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Três telas do aplicativo PagBank 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

É possível observar que, apesar de contar com operações importantes, como o 

pagamento de contas, e ter diferenciais como produtos de investimento, há uma variedade baixa 
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de funcionalidades na carteira, não indicando um potencial de alta frequência de uso para o 

aplicativo da e-wallet.  

Por fim, avalia-se que, mesmo apresentando o maior crescimento dentre as empresas 

analisadas, esse bom desempenho também está relacionado ao fato de ser uma empresa 

relativamente nova no mercado, que passa a ser listada na bolsa em 2015. Considerando-se o 

baixo número de usuários ativos, mesmo quando utilizada a métrica anual, e o baixo número 

de funcionalidades do aplicativo, conclui-se que o PagBank não se encontra com um 

posicionamento para se tornar uma das carteiras de maior sucesso no país. 

5.1.8. Rappi 

 A carteira digital faz parte do aplicativo da Rappi, empresa colombiana que surgiu em 

2015  e está presente hoje em nove países da América 

Latina. A empresa, não listada, não divulga seus resultados, de forma que nesse caso serão 

utilizadas métricas mais aplicáveis à sua condição de startup para a análise.  

A Rappi

bilhão, em outubro de 2018, cresce em um ritmo acelerado. De acordo com matéria da Reuters 

(2019), a plataforma registrou um crescimento de 20% mensais em 2018, além de aumentar em 

sete vezes o número de produtos que podem ser entregues naquele ano. Em abril de 2019, a 

empresa recebeu um investimento de US$1 bilhão do conglomerado japonês Softbank, que, 

segundo matéria do Estadão (2019), foi o maior aporte já recebido por uma startup latino-

americana, totalizando US$1,4 bilhão já investidos na empresa. Segundo matéria da IstoÉ 

Dinheiro (2019), o diretor de operações da Softbank disse, em co em menos de 

quatro anos, a Rappi se tornou uma das startups que mais cresce na América Latina

a Rappi se encontra em uma posição favorável em termos de escala e crescimento para o 

lançamento de sua carteira digital. 

Em relação ao número de usuários, uma publicação do site E-commerce Brasil (2020) 

informa que, segundo a empresa Apptopia, a Rappi possui mais de 10 milhões de usuários 

ativos mensalmente. A empresa também se enquadra no caso de alta sinergia de escopo quando 

se trata de carteiras digitais, uma vez que já nasceu como um aplicativo para celular e trabalha 

com transações em uma plataforma de dois lados. 

Além disso, a empresa não cobra tarifas dos usuários para nenhum tipo de operação, 

oferecendo inclusive saques gratuitos. Ainda em relação ao aplicativo, sua nota final obtida na 

etapa anterior de avaliação foi de 4,4. 
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Apesar de não estar ancorada em uma outra empresa existente, a Rappi já possui um 

ecossistema estabelecido, que pode ser observado por sua seção de funcionalidades no 

aplicativo, na Figura 17. 

 

 

Figura 17: Três telas do aplicativo Rappi 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

É possível observar que, além de funções básicas, o aplicativo possui uma grande 

variedade de funcionalidades e parceiros em seu ecossistema, o que contribui para uma alta 

frequência de uso da plataforma. 

Apesar de não ser a líder em termos de avaliação do aplicativo, a Rappi apresenta 

diversos pontos positivos para a análise. Ela é uma empresa que vem recebendo investimentos 

recorde e crescendo rapidamente, possui um alto potencial de sinergia de usuários, é a única 

que não cobra tarifas para saque, e apresenta uma alta variedade de funcionalidades, o que, 

somados, contribuem para uma avaliação de alto potencial de sucesso. 

5.1.9. Recarga Pay 

O Recarga Pay já nasceu como um modelo inicial de aplicativo de e-wallet, em 2013, 

com a função principal de permitir recargas de celulares de forma digital, independentemente 

de o usuário possuir conta bancária. Segundo matérias do Valor (2018) e Olhar Digital (2020), 
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a empresa já recebeu dois aportes de capital de risco, que somam US$29 milhões, com o mais 

recente, de US$22 milhões, tendo ocorrido em 2018. 

Apesar de possuir um porte menor do que a outra startup em análise, um relatório da 

Tracxn de 2020 a classifica como um , ou seja, uma das startups que acreditam ter 

o potencial de atingir a marca de US$1,0 bilhão em valor de mercado em breve.  

De acordo com a Olhar Digital (2020), a empresa possui cerca de 3 milhões de usuários 

ativos em seu aplicativo. Em relação à sinergia de escopo, a métrica não se aplica, uma vez que 

a empresa já nasceu com a proposta de carteira digital, de forma que não há a possibilidade de 

migração de usuários de uma empresa já estabelecida. 

O aplicativo somente apresenta tarifas para o usuário para a operação de saque, para a 

qual possui uma cobrança de R$9,90. Sua avaliação em termos de experiência de usuários foi 

a mais baixa dentre o grupo final de análise, com uma nota de 4,1. 

Seu ecossistema se resume às funcionalidades dentro do aplicativo, que podem ser 

observadas na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Duas telas do aplicativo Recarga Pay 
Fonte: Captura de tela do aplicativo realizada no dia 21 de setembro de 2019 

 

Pela figura, é possível observar poucas opções de uso do saldo disponíveis para o 

usuário, dentre as quais pode se destacar a recarga de celular, pagamento de contas e cartão 
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transporte. Portanto, sua variedade de funcionalidades pode ser classificada como baixa, 

indicando baixo potencial de frequência de uso. 

Conclui-se que, apesar de apresentar um crescimento relevante, a empresa possui uma 

escala bastante inferior à outra startup da análise. Além disso, não está ancorada em uma 

empresa já estabelecida, possui a avaliação mais baixa dentre as empresas analisadas, e 

apresenta pouca variedade de funcionalidades, não indicando, de acordo com o framework 

proposto, um grande potencial de sucesso nesse mercado. 

5.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE  

5.2.1. Resumo da análise por player 

As métricas mapeadas nas seções anteriores serão resumidas em duas partes para fins 

de organização e clareza.  

A primeira será referente às métricas de escala e crescimento e será dividida entre duas 

tabelas de acordo com o tipo de player, dependendo de sua empresa de origem possuir dados 

públicos ou não.  

A segunda contemplará as demais métricas, como o número de usuários ativos, sinergia 

de escopo e variedade de funcionalidades; essa seção apresentará uma única tabela para todos 

os players. 

  



79
 

 

T
ab

el
a 

9:
 R

es
u

m
o 

d
os

 v
al

or
es

 d
e 

es
ca

la
 e

 c
re

sc
im

en
to

 p
ar

a 
as

 e
-w

al
le

ts
 (

em
p

re
sa

s 
co

m
 d

ad
os

 p
úb

li
co

s)
 

 

In
fo

rm
aç

õe
s 

ge
ra

is
 

 
20

14
  

20
19

  
C

A
G

R
 e

m
p

re
sa

 d
e 

or
ig

em
 

 
A

p
li

ca
ti

vo
 

E
m

pr
es

a 
d

e 

or
ig

em
 

A
n

o 
d

e 

or
ig

em
 

R
ec

ei
ta

 

B
ru

ta
 (

R
$B

) 

R
ec

ei
ta

 

L
íq

ui
da

 

(R
$B

) 

R
ec

ei
ta

 

B
ru

ta
 

(R
$B

) 

R
ec

ei
ta

 

L
íq

ui
da

 

(R
$B

) 

C
A

G
R

 

re
ce

it
a 

b
ru

ta
 

C
A

G
R

 

re
ce

it
a 

lí
q

u
id

a 

A
m

e 
B

2W
 

20
18

 
9,

1 
8,

0 
8,

4 
6,

7 
-1

,7
%

 
-3

,5
%

 

B
an

Q
i 

V
ia

 V
ar

ej
o 

20
19

 
25

,8
 

22
,7

 
29

,8
 

25
,6

 
3,

0%
 

2,
5%

 

M
ag

az
in

e 
L

ui
za

 
M

ag
az

in
e 

L
ui

za
 

20
19

 
11

,5
 

9,
8 

24
,4

 
19

,9
 

16
,2

%
 

15
,3

%
 

M
er

ca
do

 P
ag

o 
M

er
ca

do
 L

iv
re

 
20

14
 

- 
1,

5 
- 

9,
3 

- 
44

,2
%

 

P
ag

B
an

k 
P

ag
S

eg
ur

o 
20

19
 

0,
8 

(2
01

5)
 

0,
7 

(2
01

5)
 

6,
3 

5,
7 

67
,5

%
 

70
,5

%
 

Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
çã

o 
pr

óp
ri

a 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
no

tíc
ia

s,
 s

ite
s 

e 
re

la
tó

ri
os

 d
as

 e
m

pr
es

as
 

 
 



80
 

 

T
ab

el
a 

10
: 

R
es

u
m

o 
d

os
 v

al
or

es
 d

e 
es

ca
la

 e
 c

re
sc

im
en

to
 p

ar
a 

as
 e

-w
al

le
ts

 (
em

p
re

sa
s 

se
m

 d
ad

os
 p

ú
b

lic
os

) 
 

In
fo

rm
aç

õe
s 

ge
ra

is
 

In
fo

rm
aç

õe
s 

d
e 

ap
or

te
s 

A
p

li
ca

ti
vo

 
E

m
pr

es
a 

d
e 

or
ig

em
 

A
n

o 
d

e 

or
ig

em
 

A
p

or
te

 t
ot

al
 (

U
S$

M
) 

 
Ú

lt
im

o 
ap

or
te

 (
U

S$
M

) 
A

n
o 

ú
lt

im
o 

ap
or

te
 

R
ap

pi
 

R
ap

pi
 

20
15

 
1.

40
0 

1.
00

0 
20

19
 

R
ec

ar
ga

P
ay

 
N

/A
 

20
13

 
29

 
22

 
20

18
 

Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
çã

o 
pr

óp
ri

a 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
no

tí
ci

as
, s

ite
s 

e 
re

la
tó

ri
os

 d
as

 e
m

pr
es

as
 

 

 
 



81
 

 

T
ab

el
a 

11
: 

R
es

u
m

o 
d

os
 v

al
or

es
 p

ar
a 

d
em

ai
s 

m
ét

ri
ca

s 
p

ar
a 

as
 e

-w
al

le
ts

 
 

In
fo

rm
aç

õe
s 

ge
ra

is
 

U
su

ár
io

s 
at

iv
os

 2
01

9 
em

pr
es

a 
d

e 
or

ig
em

 
S

in
er

gi
a 

d
e 

es
co

po
 

A
p

li
ca

ti
vo

 

A
p

li
ca

ti
vo

 
E

m
pr

es
a 

d
e 

or
ig

em
 

A
n

o 
d

e 
or

ig
em

 
V

al
or

 
(M

)  

R
ef

er
ên

ci
a 

u
su

ár
io

s 
at

iv
os

 
N

ív
el

 
T

ar
if

a 
sa

q
u

e 
A

va
li

aç
ão

 
ap

p 
V

ar
ie

d
ad

e 
fu

n
ci

on
al

id
ad

es
 

A
m

e 
B

2W
 

20
18

 
22

 
U

su
ár

io
s 

at
iv

os
 m

en
sa

is
 

A
lta

 
N

/A
 

4,
7 

A
lt

a 

B
an

Q
i 

V
ia

 V
ar

ej
o 

20
19

 
5 

U
su

ár
io

s 
at

iv
os

 m
en

sa
is

 
M

éd
ia

/b
ai

xa
 

R
$6

,9
0 

4,
3 

B
ai

xa
 

M
ag

az
in

e 
L

ui
za

 
M

ag
az

in
e 

L
ui

za
 

20
19

 
19

 
U

su
ár

io
s 

at
iv

os
 m

en
sa

is
 

M
éd

ia
/a

lta
 

N
/A

 
4,

6 
B

ai
xa

 

M
er

ca
do

 P
ag

o 
M

er
ca

do
 

L
iv

re
 

20
14

 
24

 
C

om
pr

ad
or

es
 ú

ni
co

s 
tr

im
es

tr
ai

s 
A

lt
a 

R
$4

,9
0 

4,
6 

M
éd

ia
 

P
ag

B
an

k 
P

ag
S

eg
ur

o 
20

19
 

3 
U

su
ár

io
s 

at
iv

os
 a

nu
ai

s 
M

éd
ia

/a
lta

 
R

$7
,5

0 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
3 

4,
7 

B
ai

xa
 

R
ap

pi
 

R
ap

pi
 

20
15

 
10

 
U

su
ár

io
s 

at
iv

os
 m

en
sa

is
 

A
lt

a 
R

$0
,0

0 
4,

4 
A

lt
a 

R
ec

ar
ga

P
ay

 
N

/A
 

20
13

 
3 

U
su

ár
io

s 
at

iv
os

 m
en

sa
is

 
N

/A
 

R
$9

,9
0 

4,
1 

B
ai

xa
 

Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
çã

o 
pr

óp
ri

a 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
no

tí
ci

as
, a

pl
ic

at
iv

os
, s

ite
s 

e 
re

la
tó

ri
os

 d
as

 e
m

pr
es

as
 

  



82 
 

Algumas conclusões podem ser tiradas das Tabelas 9, 10 e 11. 

Primeiramente, todas as empresas da Tabela 9 possuem receitas em uma mesma ordem 

de grandeza, com um destaque maior apenas para BanQi e Magazine Luiza, o que indica que a 

escala da empresa não representa um fator determinante para diferenciação nesse caso.  

Já para o crescimento da empresa de origem entre 2014 e 2019, representado pelo 

CAGR, as diferenças se mostram mais acentuadas, configurando um critério relevante nas 

avaliações das carteiras digitais. Enquanto as empresas de origem do PagBank, Mercado Pago 

e Magazine Luiza apresentaram um crescimento acentuado no período, na casa de dois dígitos, 

a Via Varejo, do BanQi, mostra um crescimento moderado, e a B2W, da Ame, um CAGR 

negativo, prejudicando de forma relevante o potencial de sucesso de uma das mais fortes 

concorrentes do mercado atualmente.  

Na Tabela 10, apesar de os dois players contemplados representarem startups que vêm 

obtendo destaque em termos de crescimento nos últimos anos, é possível observar uma 

diferença expressiva no que tange a escala da empresa, que também será um fator de 

diferenciação, favorecendo a Rappi em relação à RecargaPay nesse critério. 

Observando a Tabela 11, que descreve as demais métricas para todos os players, 

possuem um melhor desempenho em número de usuários ativos e sinergia de escopo as carteiras 

Ame, Mercado Pago, Magazine Luiza e Rappi, com destaque para Mercado Pago, que obtém 

liderança nos dois critérios. Na tarifa para saque, a Rappi é a única que não apresenta cobranças, 

e Ame e Magazine Luiza são as únicas que não permitem a operação. Em termos de avaliação, 

apesar de já ter sido feito um corte inicial para considerar somente as carteiras que possuem um 

melhor desempenho nesse critério, se encontram na liderança Ame e PagBank, seguidos de 

Magazine Luiza e Mercado Pago. Por fim, na avaliação de variedade de funcionalidades, 

destacam-se Ame e Rappi, seguidos do Mercado Pago.  

De forma resumida, nas métricas de escala e crescimento, entre carteiras cujas empresas 

de origem são listadas, destacam-se Magazine Luiza, Mercado Pago e PagBank; entre as não 

listadas, destaca-se a carteira da Rappi. Já para as demais métricas, apresentam um melhor 

desempenho as carteiras da Ame, Mercado Pago e Rappi. 

5.2.2. Outros fatores a considerar 

Seja pelo caráter contemporâneo e em constantes mudanças desse mercado, pela 

natureza preditiva da avaliação ou pelas limitações naturais de um projeto de graduação, é 
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importante levantar determinados pontos que não estão contemplados na análise e que podem 

ter influência sobre o resultado final de competição no setor. 

A primeira consideração é que, por se tratar de um modelo novo e em crescimento no 

país, há a possibilidade de que nos próximos anos, mais provavelmente meses, novas empresas 

relevantes também desenvolvam produtos para esse mercado. Essas empresas podem ser 

players internacionais que já possuam experiência no setor, como o próprio WeChat, 

marketplaces de grande escala avançando em meios de pagamento, como a Amazon, ou redes 

sociais seguindo o modelo chinês, como o WhatsApp, que além de uma grande base de usuários 

no Brasil apresenta alta frequência de uso.  

Portanto, movimentações futuras de novos entrantes, particularmente aqueles que 

cumpram com as métricas apresentadas anteriormente, podem capturar uma fatia relevante do 

mercado e mudar o cenário competitivo. Também é possível que esse cenário se altere devido 

a movimentos de consolidação, através de fusões e aquisições, que não são possíveis de prever 

no momento. Contudo, graças às dinâmicas em ação nesse mercado, quanto mais tempo 

potenciais carteiras demorarem a lançar seus produtos, menor é a probabilidade de que tenham 

sucesso nesse mercado, que já estará com efeitos de rede em ação. 

O segundo ponto diz respeito à delimitação realizada no início do trabalho em relação 

ao tipo de carteira digital em que a análise seria focada. Enquanto a maior parte das vantagens 

e das funcionalidades que conferem sucesso às e-wallets discutidas sejam exclusivas a carteiras 

não fechadas e com saldo, é possível que carteiras que possuam somente a função de 

armazenamento de dados do cartão, por exemplo a Apple Wallet, atraiam uma parte do público 

que busca somente a conveniência, ou que carteiras fechadas exclusivas a uma loja conquiste 

uma base relevante de consumidores frequentes. 

Dessa forma, é importante destacar que existe a possibilidade de que uma carteira digital 

de um dos tipos não contemplados no trabalho alcance uma posição de relevância no mercado, 

potencialmente esvaziando a base de consumidores das carteiras analisadas. Apesar disso, é 

importante destacar que os diferentes tipos de e-wallet não são necessariamente exclusivos; 

algumas carteiras digitais podem, por exemplo, conectar a Apple Wallet a seus aplicativos para 

oferecer uma forma mais rápida de cadastro dos cartões do usuário, permitindo uma 

coexistência. 

A última consideração, também relacionada ao carácter contemporâneo do tema, é que 

as carteiras digitais analisadas podem estar em diferentes fases do seu desenvolvimento; a 

grande maioria das e-wallets analisadas foi lançada ao longo dos dois anos anteriores à análise, 
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com algumas sendo lançadas, inclusive, durante a elaboração do trabalho. Portanto, a igualdade 

de comparação é afetada, podendo prejudicar, por exemplo, comparações de funcionalidades, 

que têm uma natureza mais dinâmica e de aprendizado. 

Contudo, novamente devido às dinâmicas de rede desse mercado, aplicativos que se 

desenvolverem e estabelecerem primeiro terão vantagens sobre novos entrantes ou empresas 

com processos mais lentos, de forma que essa questão possui um grau de correlação com o 

sucesso e faz com que a comparação ainda seja válida.  

5.2.3. Players com maior potencial de sucesso 

Apesar de ainda haver pontos a serem definidos nesse mercado, cujos impactos poderão 

ser mais bem avaliados em um momento futuro, acredita-se que as carteiras mapeadas na 

análise final do presente trabalho são aquelas que possuem o maior potencial de obter sucesso 

com o modelo de negócio de e-wallets.  

Essa afirmação é suportada pela análise de que, ainda que o Pix confira 

interoperabilidade ao setor no país, demais fatores atuantes nos mercados de plataforma de dois 

lados, como efeitos de aprendizado, custos de mudança e baixa vulnerabilidade ao multi-

homing, agregam à força dos efeitos de rede característicos do negócio e atribuem vantagens a 

empresas pioneiras no mercado, que terão o potencial de ativar mais precocemente o ciclo de 

feedback positivo que poderá levá-las ao sucesso. 

A partir do framework montado com a caracterização dessa trajetória de sucesso e das 

métricas deduzidas a partir dele, e após a análise dos seus resultados para cada uma das 

empresas finalistas, foi possível chegar às carteiras que se acredita ter o maior potencial de obter 

sucesso em market share e lucratividade nesse mercado de poucos ganhadores: Mercado Pago 

e Rappi, seguidos do Magazine Luiza. 

Apesar de nenhuma das empresas analisadas apresentar a melhor avaliação em todas as 

métricas, acredita-se que essas carteiras apresentem a combinação mais favorável de resultados, 

que será descrita a seguir. 

 

O Mercado Pago faz parte do ecossistema do Mercado Livre, que, além de possuir um 

tamanho expressivo em termos de receita, vem conquistando resultados muito positivos de 

crescimento, com um CAGR de 32,7% entre 2014 e 2019, indicando uma alta propensão a ter 

funding para sustentar as etapas iniciais de desenvolvimento de sua e-wallet. Além disso, o 

grupo apresenta a melhor combinação de métricas de potencial de sinergia de usuários, com 
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uma alta sinergia de escopo entre os negócios e o maior número de usuários ativos no aplicativo 

da comparação, ainda que se acredite que sua métrica de compradores únicos seja mais restrita 

que a de usuários ativos mensais de seus concorrentes, de forma que a diferença possa ser ainda 

maior. 

O Mercado Pago também possui uma avaliação de 4,6 do seu aplicativo, segunda maior 

nota da comparação, que somada à alta sinergia de escopo entre os negócios indica um potencial 

de bom desempenho em interface e experiência do usuário. Além disso, possui a segunda menor 

tarifa para saque dentre as carteiras que disponibilizam essa função e apresenta um ecossistema 

com média variedade de funcionalidades, ficando atrás somente da Ame e Rappi. A combinação 

desses fatores resulta em um ótimo desempenho também na fase de fidelização dos usuários, 

implicando, por fim, em um grande potencial de sustentabilidade a longo prazo. 

 

A Rappi, que também se acredita estar na liderança na competição por esse mercado, 

por sua vez, não disponibiliza seus dados publicamente. Contudo, a sua notável taxa de 

crescimento, que a garantiu um status de unicórnio com menos de 4 anos de existência da 

empresa, bem como o aporte recordista recebido no último ano de 1 bilhão de dólares, 

comprovam seu bom desempenho e sua posição favorável no desenvolvimento da carteira 

digital. 

A empresa, que possui um número relevante de usuários ativos mensalmente, ainda que 

esse valor seja uma estimativa, também se destaca pela alta sinergia de escopo com o negócio 

de e-wallet; seus usuários já se encontram no meio digital, mais especificamente, no celular, e 

seu modelo de negócio já se baseia em transações em uma plataforma de dois lados.  

Além disso, a Rappi é a única que não cobra tarifas dos usuários para nenhuma operação, 

apresentando alta atratividade nesse quesito. Sua plataforma possui uma nota de 4,4 nas lojas 

de aplicativo, um bom resultado, e seu ecossistema está entre aqueles com melhor desempenho 

do grupo, com uma alta variedade de funcionalidades para garantir as oportunidades de uso dos 

consumidores. Portanto, acredita-se que ela divide com o Mercado Pago o maior potencial para 

sucesso nesse mercado. 

 

Por fim, também pode-se destacar o Magazine Luiza como um player que, apesar de 

ainda não parecer estar na liderança, possui diversos fatores a seu favor que podem o colocar 

como um forte concorrente em carteiras digitais. A empresa apresenta uma combinação muito 

favorável de escala, uma vez que é a segunda maior em termos de receita na comparação, e 
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crescimento, com um CAGR entre 2014 e 2019 de 16,2% para a receita bruta. A empresa 

também apresenta um alto número de usuários ativos mensais, o terceiro maior da comparação, 

e possui sinergia média alta entre os negócios. Além disso, seu aplicativo possui um bom 

desempenho na avaliação, com nota 4,6, um décimo atrás da líder nesse quesito.  

Contudo, o motivo para que se acredite que ela ainda não possui o maior potencial de 

sucesso no mercado é a sua baixa variedade de funcionalidades. Além de afetar a fidelização 

dos usuários devido às escassas ocasiões de uso, essa característica também prejudica seu 

potencial de captação de receita e sustentabilidade a longo prazo. Por outro lado, o motivo para 

que ela configure em uma segunda colocação é que, dentre as métricas avaliadas, essa é uma 

daquelas sobre as quais as empresas têm o maior poder de ação a curto prazo. Portanto, acredita-

se que, tendo em vista seu bom desempenho nos demais itens de análise, é possível que o 

Magazine Luiza também se encontre na liderança do mercado caso atue sobre as 

funcionalidades disponíveis no seu ecossistema. 

  



87 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto de graduação teve como objetivo proporcionar uma maior compreensão 

acerca das características e do funcionamento das carteiras digitais e das dinâmicas que atuam 

sobre o mercado no qual elas estão inseridas, diante do caráter ainda nascente e em crescimento 

dessa solução de pagamento. A partir desse entendimento, objetivou-se realizar uma previsão 

fundamentada de quais players brasileiros estão mais bem posicionados para obter sucesso com 

esse modelo de negócio no país nos próximos anos. 

O trabalho contribuiu, de forma a oferecer um entendimento mais amplo sobre o objeto 

de estudo, com o mapeamento dos diferentes tipos de e-wallets - escolhendo-se, em seguida, 

realizar a análise com aquelas que possuem possibilidade de aceitação em terceiros e de 

armazenamento de saldo no aplicativo -, e com a elaboração e aplicação de um framework de 

modelo de negócio específico para carteiras digitais a partir de modelos já consagrados. 

Além disso, após uma análise das dinâmicas presentes no mercado desse tipo de 

plataforma, o trabalho contribuiu com a proposta de um framework de análise de potencial de 

sucesso para carteiras digitais do tipo analisado. Contatou-se que, para isso, as carteiras 

precisariam ter um bom desempenho em três etapas; em um momento de curto a médio prazo, 

na indústria nascente, há a necessidade de gerar o primeiro uso e de fidelizar usuários; no longo 

prazo, com a indústria mais consolidada, se faz necessário garantir a sustentabilidade da 

empresa, compensando também os altos custos envolvidos para o desenvolvimento das etapas 

iniciais. 

Concluiu-se, ainda, que o contexto do mercado brasileiro contribui para a existência de 

um solo fértil para a entrada e difusão de carteiras digitais entre a população. Já o cenário 

regulatório, que caminha para a interoperabilidade entre instituições de pagamento, 

possivelmente irá enfraquecer os efeitos de rede individuais das e-wallets, mas aumentar os 

efeitos de rede da solução como um todo, contribuindo também para sua popularização no país. 

Essa análise também indica que o mercado, em um momento de consolidação, não será de 

winner-takes-all, como vemos nos benchmarks chineses, mas ainda contará com poucos 

ganhadores devido às outras dinâmicas que nele atuam. 

Por fim, após a aplicação do framework de análise de potencial de sucesso para as 

carteiras digitais brasileiras do tipo escolhido, chegou-se à conclusão de que as e-wallets mais 

bem posicionadas para obter sucesso em market share e lucratividade nesse mercado no país 

são as carteiras Mercado Pago e Rappi, seguidos de Magazine Luiza.  
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Ainda que os dados financeiros levantados para os players mapeados sejam referentes 

ao ano de 2019, e em 2020 a pandemia do coronavírus tenha resultado em um crescimento 

acelerado do e-commerce no país, pode-se concluir, a partir dos relatórios do primeiro semestre 

deste ano das empresas, que há pouca mudança nas tendências de crescimento utilizadas para a 

comparação neste estudo.  

Conforme observado no início deste trabalho, o seu caráter preditivo, em um momento 

em que o mercado está em constantes transformações, resulta em certas limitações na análise 

aqui desenvolvida. Além disso, há outras limitações relacionadas à disponibilidade de dados 

das empresas que podem ter impactos no resultado obtido. Contudo, acredita-se que a estrutura 

de análise elaborada permaneça válida independentemente desses fatores, permitindo que se 

construa trabalhos futuros utilizando a contextualização e os frameworks desenvolvidos neste 

projeto como ponto de partida. 

Portanto, outros trabalhos podem utilizar essa estrutura de análise em um momento 

futuro, em que o mercado estará mais desenvolvido, para realizar um novo estudo e comparar 

os resultados obtidos com aqueles previstos neste projeto. Nesse caso, seria interessante 

observar o desempenho das e-wallets mencionadas em termos de funcionalidades, usuários, 

avaliações, entre outros, e compará-los com os dados apresentados neste trabalho, de forma a 

melhor compreender o processo de desenvolvimento de cada uma delas.  

Outra possibilidade, caso se tenha acesso a dados internos da empresa, é que se realize 

um estudo de caso específico para uma das carteiras digitais analisadas, aprofundando-se mais 

na análise e trazendo uma maior robustez às conclusões a partir da maior disponibilidade e 

acurácia de informações. Uma contribuição valiosa nesse caso seria elaborar propostas de 

melhoria detalhadas que pudessem levar a carteira de estudo a uma posição competitiva mais 

vantajosa no mercado. 

Espera-se, por fim, que o presente trabalho tenha contribuído para o desenvolvimento 

do entendimento acadêmico sobre o mercado e o modelo de negócio de carteiras digitais, com 

foco no caso brasileiro. Deseja-se, ainda, que o estudo possa permitir uma maior compreensão 

do público em geral, potenciais usuários de e-wallets, sobre o tema, para que, em um momento 

futuro, possam incorporar essas soluções ao seu dia a dia a partir de uma posição mais 

informada. 
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