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A Ecommerce News celebra um ano desde que

pagamento mais seguros, fiáveis e experientes.

desembarcou em Portugal. Talvez não tenha sido

Hoje em dia, a tecnologia permite ao utilizador

o melhor momento para dar o salto, no meio

pagar com alguma característica biométrica do

desta crise de saúde global. Ou talvez tenha

nosso corpo, que nos torna únicos e diferentes do

sido. O que não nos destrói, irá provavelmente

resto das pessoas, proporcionando uma camada

tornar-nos mais fortes. Este documento que tem

de segurança muito elevada para as transações.

hoje nas suas mãos será, assim o esperamos, a

Pagamentos com a íris, com as impressões digi-

primeira edição de um Estudo anual que tentará

tais, com a palma da mão, mesmo com o bater

lançar luz sobre um dos aspectos chave e funda- do coração; são padrões únicos que digitalizamentais do comércio eletrónico: os métodos de

dos, fazem de nós mesmos um dispositivo de

pagamento online.

pagamento: pagamentos invisíveis, como são

Em Espanha, onde a Ecommerce News nasceu

chamados. Mas ainda é relativamente cedo para

em 2012, um estudo semelhante a este existe

isso. Embora a tecnologia exista, a implantação

desde então e demonstrou ser fundamental para

no canal retail ainda tem de ser concluída para

compreender o comportamento dos utilizado- que possa ser adotada em geral em todo o país.
res online no país vizinho. E vai um pouco mais

Tenho o prazer de apresentar este I Benchmark

longe. Inclui também um estudo sobre a Fraude

de pagamentos online em Portugal, o primeiro

a que lojas online em Espanha estão sujeitas,

dos quais atraiu a nossa atenção. Nesta primeira

e que é felizmente - provavelmente como em

edição, tivemos uma amostra relativamente

Portugal - em números muito baixos, pouco

baixa, 60 lojas online, mas cujo volume de vendas

preocupantes, abaixo dos 0,25%.

combinado sobre o total, representa mais de

Cito Paloma Real, Country Manager da Mastercard

50% das vendas pela Internet em Portugal.

para Espanha e Portugal, que disse sempre nas

Esperamos que goste da leitura e conclusões

suas palestras que durante os últimos 5 anos, o

desta primeira edição. Vejo-o em 2021. Entre-

mundo dos pagamentos mudou mais do que nos

tanto, força e saúde.

50 anos anteriores. Com o crescimento do canal
digital, a tendência em todo o mundo é fazer desa- Samuel Rodríguez
parecer o dinheiro e substituí-lo por métodos de

CEO @ Ecommerce News GROUP
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É um win-win

Cumpra com o PSD2
E multiplique a sua conversão
Graças a todas as inovações que lhe oferecemos:
Ferramentas de Business Intelligence, eCommerce
Crossborder, solução de Marketplaces e muito mais.

www.ingenico.es/payments

+34 911 77 67 17

saleses.ecom@ingenico.com
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"Os valores do Online
que representavam
entre 7 a 15% das
vendas, em cada área
de negócio passaram,
em março, a valer
entre 15 e 25% desses
mesmos mercados."
“A importância das vendas online em Portugal,

passaram, em março, a valer entre 15 e 25%

dentro dos Bens Tecnológicos de Consumo, não

desses mesmos mercados.

tem parado de crescer. Exemplo disso, é que o ano

As categorias de Grandes e Pequenos Domésti-

de 2019 foi o melhor de sempre para as vendas

cos, são aquelas que apresentam maiores cres-

Online e antes disso, tinha sido o ano de 2018.

cimentos acumulados em 2020, mas os valores

Nos últimos anos têm-se quebrado recordes

(e prioridades) dos consumidores alteraram-se

de vendas online mas nada igual àquilo que se

bastante desde o estado de emergência, onde

registou no passado mês de Março. Os valores

as vendas das categorias de Home Office se

Online já tinham crescido em Janeiro e Fevereiro

destacaram das demais.

deste ano, relativo ao período homólogo, mas o

Nesta altura, uma questão se levanta. Agora

início de estado de emergência, com as medidas

que temos as vendas online em níveis dos

de confinamento e distanciamento social que

países europeus mais desenvolvidos, será que

se sucederam, fizeram os consumidores optar

o mercado já não será mais aquilo que era ante-

pelas compras online.

riormente? Assim que a “normalidade” se inicie,

A transformação foi tanta e de forma tão

as atitudes e comportamentos dos consumido-

abrupta, com impactos em toda a cadeia de

res portugueses vão voltar ao que eram?

valor e de logística, que muitos dos retalhistas

Pessoalmente acredito que não e que o Online

ainda se estão a adaptar à mudança.

veio para ficar em valores mais superiores aos

Os valores do Online que representavam entre

registados até Fevereiro 2020”.

7 a 15% das vendas, em cada área de negócio
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Nunca foi
tão simples
comprar
(e vender).
Estamos presentes em Portugal, desde 1994, com
soluções financeiras inovadoras e úteis para o dia
a dia dos nossos clientes. O 3x 4x Oney é exemplo
disso mesmo: um crédito pessoal com resposta
imediata, que permite o pagamento fracionado
em 3 ou 4 prestações, sem juros nem encargos,
em compras em lojas on-line.
Para as marcas parceiras esta solução também
é vantajosa, permitindo que os seus clientes
paguem as compras através de um crédito on-line
simples, seguro e fácil de implementar.

Vantagens para o seu negócio

72%

DOS CONSUMIDORES
Acham que esta
solução é um incentivo
à compra online.*

90%

DOS CONSUMIDORES
Dizem-se incentivados
a repetir a compra online
com o 3x 4x Oney.*

*Fonte: Pesquisa online realizada a
1.015 clientes 3x 4x Oney, em
novembro de 2016, pelo Colorado
Group, para o Oney.

Vantagens para os seus clientes

Aumento do carrinho
médio de compras

Aumento da conversão
em e-commerce

Crédito pessoal online
com resposta imediata

Gratuito, sem juros
nem encargos associados

Cobertura a 100%
de risco e fraude

Integração com o
módulo de gestão da loja

Disponível para um total
de compras de 75€ a 2000€

Exclusivo para
compras online

Parceiros

Quer tornar-se parceiro Oney? Saiba como em oney.pt

D esde 20 0
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TAEG de 0,0% calculada com base na TAN de 0,00%. Crédito Pessoal para montantes de financiamento de
75€ a 2.000€, pagos em 3 ou 4 prestações com cartão de débito ou de crédito das redes Visa® ou Mastercard®,
sem juros nem encargos. Adesão ao crédito sujeito a aprovação. Informe-se junto do Oney Bank.
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PORTUGAL E A DIGITALIZAÇÃO
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O CONSUMIDOR PORTUGUÊS ONLINE

Portugal ao longo dos últimos anos tem traçado o seu Em 2019 o mercado de ecommerce em Portugal contou com
caminho na digitalização; em 2002 apenas 15,1% dos 7 milhões de consumidores, o que representou uma penetraagregados domésticos privados tinham ligação à Inter- ção de 65% do ecommerce posicionando Portugal no número
net em casa, sendo as zonas Norte, Centro e Alentejo 30 num ranking de 50 principais países do mundo.
as regiões do país que apresentam as menores taxas de Por região, a utilização de comércio eletrónico é mais
penetração. Em 2019 os agregados domésticos com liga- elevada na Área Metropolitana de Lisboa, na Região Autóção à internet em casa aumentaram para 80,9%. Ainda noma dos Açores, e nas regiões do Algarve e do Alentejo.
assim, esse valor situa-se abaixo da média europeia, que Cerca de 72% dos portugueses que fazem compras online
atingiu os 90%.

pertencem ao grupo etário dos 25 aos 54 anos, 52% é do

Para o século XXI, o Governo estabeleceu a digitalização sexo feminino e 36% têm um elevado rendimento familiar. O
como um dos principais tabuleiros estratégicos, com ações consumidor online, ou e-shopper, é tendencialmente cuidaa nível da economia, da educação e do modo de vida. A doso na sua compra, 78% afirma fazer uma pesquisa prévia
transformação traz consigo a necessidade de reforçar a segu- na internet quando planeia fazer uma compra importante,
rança na internet e o combate à desinformação, sendo estes 64% considera importante os customers reviews e, 36% quer
também focos do Governo Português. Algumas das medi- ver o produto antes de o comprar.
das apresentadas no corrente ano de 2020 visam o apoio às Em relação à compra, 30% preferem utilizar o seu smartphone
pequenas e médias empresas como por exemplo a promo- ou tablet para pesquisar produtos e fazer novas compras
ção da campanha do Facebook com o objetivo de ajudar na importantes.
recuperação económica das Pequenas e Médias Empresas.
O processo de digitalização do país não passa somente pelo
aumento do acesso à internet ou criação de website para as
lojas, é necessário ir mais além, que as empresas invistam
muito mais no conhecimento dos seus potenciais clientes e
na Investigação e Desenvolvimento (I&D) e passar à digitalização de processos, seja de publicidade, de marketing ou
administrativos como os pagamentos.
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A nível empresarial a presença
na Internet é de 60% em relação
ao total de empresas e destes,
82% afirma possuir um domínio
próprio e 75% refere ter um ou
mais websites desenvolvidos.
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Os principais interesses dos consumidores online portugue- 2018 as expectativas foram superadas com um crescimento
ses são a roupa e sapatos, alimentação, eletrónica, livros/ de 17%, o equivalente a 5 mil milhões de euros.
filmes/música/ jogos e viagens, sendo que a electrónica de Em 2019, as principais lojas portuguesas atingiram um cresconsumo e os livros/filmes/música/jogos são principalmente cimento anual de 15%, em média, com a moda a representar
procurados e comprados online.

a maior categoria a nível de vendas líquidas até ao final do

Cerca de 65% dos consumidores português, entre os 16 e os ano. Uma comparação internacional de quotas online mostra
64, comprou um produto online, 43% fez uma compra online que existe o potencial para uma maior penetração on-line em
via laptop ou computador de mesa e 33% fez uma compra quase todas as categorias em Portugal.
online através de um dispositivo móvel.

O sector da Electrónica de Consumo obteve em 2019 a maior

Segundo dados do Eurostat, 39% dos portugueses com idade quota online de todas as categorias portuguesas em oposientre 16 e 74 comprou através da internet em 2019, signifi- ção à Alimentação e Cuidados Pessoais que detiveram as
cativamente abaixo da média de 60% da UE, igual à Grécia quotas mais baixas. Entre janeiro e março de 2020, período
e ao Chipre e somente acima dos 38% de Itália, 23% da correspondente ao início da pandemia, o setor da eletróRoménia e 22% da Bulgária. A percentagem de população nica de consumo verificou um aumento de 37% no canal
portuguesa que fez compras online contrasta com os 84% do online em comparação com o período homólogo em 2019.
país líder, a Dinamarca, ou dos 82% da Suécia, ou com os No pós-confinamento, entre abril e junho, o canal online
87% do Reino Unido, que não contam para a média dos 27 cresceu mais de 100%.
Estados-membros.

O Mobiliário e Electrodomésticos foi a categoria de comércio

Durante o ano de 2020, 83% dos consumidores mudaram o eletrónico de crescimento mais rápido em Portugal em 2019.
seu comportamento nas compras por causa do COVID-19.

A concentração do mercado das 5 maiores lojas portuguesas tem aumentado constantemente desde 2016. Em 2018,

MERCADO DE ECOMMERCE PORTUGAL

as 5 maiores lojas portuguesas foram responsáveis por 12%

312,7 milhões é o valor somado de vendas líquidas dos maio- das vendas líquidas, mostrando que o mercado português
res ecommerce portugueses em 2020. A previsão de cres- não é tão concentrado como outros mercados europeus (por
cimento do mercado de ecommerce era de 9% por ano, em exemplo na Alemanha as 10 maiores lojas online geraram
média, atingindo 4,1 mil milhões de dólares em 2023. Em 40% da receita).
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Cerca de 40% das 100 maiores lojas portuguesas são pure das redes sociais e destes, 97% fazem-no via Mobile. Cada
players mas em termos de vendas apenas 28%. Em Portugal, internauta tem em média 8,6 contas nas redes sociais, um
apenas 25% das empresas que estão no comércio eletrónico dado interessante para as marcas perceberam quais os pontos
integram a loja física com a loja online. Em comparação, em de contacto com os seus clientes. No top 5 de redes sociais
França a quota de pure player é mais elevada, em termos de mais usadas na faixa etária dos 16 aos 64 estão o Youtube
vendas é 53%.

(93%), o Facebook Messenger (86%), o Facebook (73%),

Sendo o mercado português relativamente pequeno quando o whatsapp (73%) e o Instagram (68%). O Tik Tok até ao
comparado com outros mercados, uma das estratégias de princípio tinha valores baixos em comparação com as outras
negócio é a exportação online dos produtos e/ou serviços. redes sociais (12%). No que diz respeito às lojas online
Os países para os quais exportam mais são Espanha, França, portuguesas existe uma maior utilização do Facebook. A
seguidos do Reino Unido e dos PALOP. As vendas transfron- Alimentação e Cuidados Pessoais têm a maior percentagem
teiriças constituem 16% das vendas líquidas do comércio de utilização das redes sociais (90%), seguido da moda com
eletrónico português.

85% e de Brinquedos, Hobby & DIY (78%).

Os Marketplaces têm vindo a aumentar e a ganhar visibilidade
no mercado português. Metade das empresas tem presença em

PAGAMENTOS ONLINE EM PORTUGAL

Marketplaces, sobretudo as pequenas empresas. Muito poucas Os pagamentos digitais são uma das principais preocupações
das 100 melhores lojas portuguesas oferecem uma loja em dos consumidores portugueses no que diz respeito ao e-commarketplaces como a Amazon (16%) ou eBay (8%).

merce, acima dos aspectos logísticos. A partir da Ecommerce News medimos o estado dos pagamentos digitais com

REDES SOCIAIS

este primeiro Benchmark ePayments Portugal, com o qual

Em média os portugueses passam 2h04 por dia nas redes pretendemos analisar a forma de pagamento online no nosso
sociais.

país; quais são os métodos preferidos, os que mais conver-

As redes sociais são uma forma de envolvimento das marcas tem, medição de fraude online, perspectivas futuras, etc.
com os seus clientes ou são mesmo pontos de venda. Faze- Abaixo, poderá ler um extenso relatório com respostas das
mos um breve review da relação dos portugueses com as 54 principais empresas de comércio eletrónico portuguesas
redes sociais. Cerca de 69% do total da população faz uso que participaram anonimamente neste estudo.

11

RESULTADOS DO ESTUDO

BENCHMARKS E E-PAYMENTS PORTUGAL ‘20

Embora esta seja a primeira edição deste estudo anual e online, ou seja, estamos a falar de pure players, empresas
não disponhamos de dados comparativos, podemos fazer que nascem no despertar da www’s.
uma análise clara: o comércio electrónico é uma tendên- Os restantes 80% são retalhistas que deram o salto para o
cia ascendente em Portugal que está a eclodir nos últimos online. A maioria das respostas (quase 34%) alega vendas
anos. Chama a atenção para um número já importante de entre 10-25% do canal online, enquanto 30,4% dizem que
pure players que existem no ecossistema português. Quase a quota online é inferior a 10%. 8,9% dos inquiridos afir20% dos inquiridos dizem que 100% das suas vendas são mam que as suas vendas em linha já estão acima dos 50%.

Um dos sinais de maturidade do mercado a nível do ecom- mais acessível para o utilizador. Em Portugal, a maioria dos
merce é o número de opções de métodos de pagamento entrevistados respondeu que apenas oferecem 1 método de
que podem ser encontradas numa loja online. Quanto mais pagamento, 33,9% responderam 3 ou mais métodos e 26,8%
opções houver, melhor, porque a jornada de compras será responderam 2 métodos diferentes.
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Assim, 60% das lojas oferecem 2 ou mais métodos de paga- Bancária. O Payshop, o American Express e o 3x 4x Oney
mento, sendo os 5 mais difundidos VISA ou Mastercard, também têm expressão no universo dos entrevistados,

Respostas

MBWay, Referência Multibanco, PayPal e Transferência embora em menor escala.
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% de pagamentos via MBway

Perguntamos especificamente por dois métodos de paga- Uma das sur presas que temos são os paga mentos
mento específicos: PayPal e MBWay; e concretamente feitos através do Mbway. Cerca de 35% das respostas
a percentagem de pagamentos efectuados nas suas lojas apontam para 0%; ou seja, uma percentagem signionline com estas opções. No caso do PayPal, a maioria dos ficativa das lojas quase não regista qualquer ativipagamentos está concentrada entre 0% e 30%.

dade com ela.
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Respostas

RESULTADOS DO ESTUDO
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Por outro lado, a transferência bancária ocupa o 5º paga- tos recebidos por esta via, enquanto o resto das respostas é
mento mais recorrente para as lojas online. No entanto, está muito expandido pelas diferentes percentagens. Em média,
ligeiramente mais associado a certas verticais, pois verifica- poderíamos estabelecer entre 10%-15% a percentagem de
mos que a resposta maioritária aponta para 0% dos pagamen- vendas do que no comércio electrónico português existente.
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Acrescentamos uma pergunta centrada nos no-pure players offline e online? De forma esmagadora, a maioria das respos(80% do total). Seguem a mesma estratégia de pagamento tas (75%) utiliza estratégias diferentes.

Esta pode ainda ser uma fase muito precoce para o mos a falar da integração do financiamento imediato ao
comércio electrónico em Portugal, mas é vista como consumo como forma de pagamento. A maioria (quase
uma opção crescente, especialmente no comércio 70%) não oferece este tipo de recurso, o que podemos
eletrónico internacional ou de maior dimensão. Esta- ver em 32,1% dos casos.

MÉTODOS DE PAGAMENTO QUE MAIS CONVERTEM

Multibanco (isto é algo único em Portugal que o diferencia

Nesta parte do estudo estamos interessados nas taxas de do resto dos países da Europa); Cartão de Crédito e Débito;
conversão e de abandono, bem como nas suas principais PayPal e MBWay. Finalmente, e em quinto lugar, a transfecausas. Perguntamos sobre os métodos de pagamento com rência bancária (algo que em países como a Alemanha ou
taxas de conversão mais elevadas dentro dos que as lojas a Suécia funciona bastante bem, bem como em Portugal,
online integraram. Não é surpreendente que os principais enquanto no resto da Europa este método de pagamento é
sistemas sejam os que mais convertem, ou seja: Referência pouco significativo).
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CAUSAS DO ABANDONO DO CARRINHO
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ecommerces que mede as suas conversões e a percentagem

Chegámos a um dos slides mais interessantes do estudo. As de abandono. De forma esmagadora (75%), a maioria dos
principais causas e consequências do abandono do carrinho. profissionais mede esta vicissitude, enquanto 1 em cada 4
Antes de mais, queríamos perguntar no estudo o número de não o faz.

Também queríamos perguntar sobre a % do abandono do a falar) seria entre 60 e 90 por cento. Embora, no próprio
carrinho. A maior parte indica que menos de 25% dos carri- processo de checkout seja muito inferior, logicamente; ainda
nhos estão abandonados; enquanto do lado oposto, mais de que em Portugal os números sejam mais positivos do que em
75% dos carrinhos abandonados foram a escolha de apenas outros países europeus. Por exemplo, 22% das empresas de
7,3% dos ecommerce. Uma taxa média de abandono a nível ecommerce dizem que perdem entre 50-75% dos carrinhos
mundial (dependendo do tipo de produto de que estamos no checkout e 24,4% entre 25-50%.

Taxa de abandono do carro:
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Finalmente, perguntamos as principais razões pelas quais as de coordenadas ou uma chave enviada para o telemóvel via
transações não foram concluídas. A causa principal aponta para SMS, etc.). Finalmente, em primeiro lugar (55,4%), a opção que
os sistemas de segurança: Em terceiro lugar, descobrimos que produz mais carrinhos abandonados são aumentos de preços
o cliente não encontra os fundos necessários no seu cartão e o inesperados, quer sejam custos adicionais de logística, tipo de
banco nega a transacção (30,4%). 3D Secure é a segunda causa pagamento, etc. É importante ser completamente transparente
mais citada (39,3%). 3D Secure é uma autenticação segura do princípio ao fim com o preço final para o consumidor,
pelo cliente através de algo que ele possa ter (seja um cartão pois esta é de longe a maior causa de frustração de compra.

KPI’s (Key Performance Indicator)
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Questionamos quais os KPI’s mais importantes para as lojas são os que mais preocupam (mais centrados no marketing),
online. Curiosamente, a maior parte das respostas estão enquanto os KPI relacionados com conversão, pagamentos,
centradas na gestão: os KPI tais como vendas mais elevadas processos de checkout (UX) não preocupam tanto.

PROFISSIONALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ONLINE EM

A maior parte dos ecommerce tem sistemas de moni-

PORTUGAL

torização que facilitam o acompanhamento das recei-

Queríamos saber o nível de profissionalização dos tas do seu ecommerce num ápice, o que é um sinal de
pagamentos em Portugal, através de questões como maturidade. Além disso, o acesso aos dados em tempo
o nível de implementação tecnológica, o controlo da real e à análise de pagamentos é muito elevado, com
fraude, etc.
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76,8% a ter acesso a estas ferramentas.
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RESULTADOS DO ESTUDO

CONTROLO DE FRAUDE

A nível de compliance, Portugal ainda tem deveres a conta que após a entrada em vigor “acompanhada e tutecumprir. Um 33,9% dos ecommerces consultados ainda lada” será obrigatória nos próximos meses e afetará uma
não implementou atualizações para se adaptar à nova parte importante do ecommerce português. Felizmente,
directiva europeia de pagamentos PSD2, que assegura os restantes 66,1% já têm os deveres feitos a este respeito.
pagamentos ainda mais seguros do que a sua anteces- Neste gráfico podemos ver as funcionalidades ativadas
sora. Esta é uma percentagem preocupante, tendo em pelos comércio electrónico em Portugal.
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CRITÉRIOS MAIS IMPORTANTES PARA A CONTRATAÇÃO

o custo das comissões é um factor importante na sua

DE UMA PLATAFORMA?

decisão; em segundo lugar (67,9%) a estabilidade e

Finalmente, perguntamos aberta e directamente à usabilidade do website; e em terceiro lugar (58,9%)
comunidade dos ecommerce quais são os critérios mais defendem métodos de pagamento que aumentam a taxa
importantes que têm em conta quando decidem inscre- de conversão. Por outro lado, do lado oposto, a seguver-se numa ou noutra plataforma. A maioria deles rança não é um factor determinante e apenas 1,8% das
aposta em questões económicas: 75% responderam que respostas o indicaram.
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ENTREVISTA LOJA ONLINE · DOTT

Gaspar d’Orey, CEO @ DOTT

Nas páginas seguintes quisemos ter a voz dos principais especialistas das maiores lojas on-line do país. Assim, temos
a sorte de ter as vozes de Gaspar d’Orey (Dott), Paula Alves (FNAC), Paulo Pinto (La Redoute), Vanessa Arlandis (Moviflor) e Hugo Martins (Salsa) neste primeiro Benchmark.

Ecommerce News Portugal (EcN): Como surgiu a vossa

EcN: Qual o método de pagamento mais utilizado na sua

loja online?

loja online? %?

Gaspar D’Orey (GO):

A ideia surgiu em 2018. O mercado

GO:

O método mais usado é o MB (multibanco), com mais

em Portugal estava recetivo e atento a novas oportunida- de 50% das compras a usarem este método.
des nesta área e a Sonae e os CTT acharam que valia a pena
investir num grande player de e-commerce em Portugal.
Em 6 meses construímos uma marca que arrancou, em maio
de 2019, com mais de 400 lojas e cerca de 200 mil referências. Hoje, temos mais de vinte hipermercados de produtos,
com mais de 2.5 milhões de produtos, e mais de 1000 lojas
a vender no Dott.
EcN: Qual foi o volume de negócio em 2019? Têm dados
referentes ao primeiro semestre de 2020?
GO: Não passamos estes dados, dado que os nossos acionistas

são sociedades cotadas em bolsa.
EcN: Como foram afetadas as vossas vendas pelo COVID?
GO: Multiplicamos

por 5 as vendas no Dott entre fevereiro

e abril.
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EcN: Qual o rácio de conversão da vossa loja online?

existem a nível de pagamento em Portugal e noutros países?

Existe algum método que tenham sentido que é mais

GO: Ainda estamos nos primeiros passos, mas sim, a locali-

eficaz?

zação do método de pagamento é sempre um aspeto impor-

GO: Não divulgamos estes números, mas estamos bastante

tante a ter em consideração.

em linha com o que outros “ecommerce” e “marketpla-

EcN: Quais são as perspetivas que têm para o fecho deste

ces” têm, apesar de termos pouco mais de um ano de vida.

ano?

EcN: Fraude online. Qual o índice que registam? Que

GO:

ferramentas ou soluções têm para evitar a fraude?

que o Dott está cada vez mais na cabeça dos portugueses.

GO:

É muito residual. Usamos as ferramentas disponibi-

Bastante positivas dado que vem aí a “peak season” e

EcN: Como preveem que se irá desenvolver 2021?

lizadas pelos nossos “providers” de pagamentos.

GO: O foco continuará a ser em crescer, e ainda temos muito

EcN: Na sua estratégia de internacionalização que diferenças

para fazer nesse campo. •
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ENTREVISTA LOJA ONLINE · FNAC

Paula Alves, Ecommerce Director @ FNAC PORTUGAL

Ecommerce News Portugal (EcN): Como surgiu a vossa

vamente a possibilidade de “compra rápida” para os nossos

loja online?

clientes que optam por guardar os seus dados de cartão de

Paula Alves: A Loja online da Fnac em Portugal foi pioneira,

crédito em toda a segurança no nosso gateway de pagamen-

tendo sido lançada em 1999, inspirada no comércio eletró- tos.
nico que víamos a surgir na Europa.

EcN: Qual o método de pagamento mais utilizado na loja

EcN: Qual foi o volume de negócio em 2019? Têm dados

online?

referentes ao primeiro semestre deste ano?

PA: O Pagamento por Referência Multibanco

PA:

O ano de 2019 foi o melhor ano de sempre do nosso

canal on-line, muito graças ao comportamento das vendas no

EcN: Qual o rácio de conversão da vossa loja online?
PA: O rácio de conversão está em linha com os benchmarks

último trimestre. O primeiro semestre de 2020 foi o melhor do retalho de Cultura, Entretenimento e Eletrónica, sendo
de sempre do canal on-line, devido ao COVID-19, que acele- que é naturalmente muito inferior ao das lojas atendendo que
rou brutalmente as vendas à distância.

cerca de 70% das pessoas que compram em loja iniciam a

EcN: Como foram afetadas as vossas vendas pelo COVID?

sua jornada de compra em fnac.pt

PA:

Para vos darmos uma ordem de ideia, em abril vende-

EcN: Fraude online. Qual o índice que registam? Que ferra-

mos 50% acima de dezembro de 2019, que tinha sido o nosso

mentas ou soluções têm para evitar a fraude?

melhor mês de vendas de sempre.

PA: Os nosssos rácios de fraude são muito baixos, o site fnac.

EcN: Quais são os métodos de pagamento que disponibi-

pt é 3Dsecure e temos uma equipa dedicada a fazer “scoring”

lizam na vossa loja online?

de encomendas que nos permite manter este indicador muito

PA:

Modalidades de crédito para os portadores do cartão saudável

Fnac crédito, Cartões de Crédito Visa e MasterCard, Paypal,

EcN: Na sua estratégia de internacionalização que diferen-

Pagamento por Referência Multibanco, MBWay e os cartões

ças existem a nível de pagamentos em Portugal e noutros

oferta FNAC físicos e digitais. Disponibilizamos inclusi-

países?
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A grande diferença é sem dúvida o peso da Referência nas vendas, potenciado, apesar de tudo, pela conveniência

Multibanco e o MBWay em Portugal

gratuita, rápida e segura do levantamento das encomendas

EcN: Contemplam ou adaptam outros métodos de paga-

nas nossas lojas

mento consoante o país?

EcN: Como prevêem que se irá desenvolver 2021?

PA:

Sim, a adaptação para Portugal da Referência Multi-

PA:

Vamos continuar a acompanhar os nossos clientes na

banco e o MBWay são disso exemplo

evolução dos seus hábitos de consumo e procurar sempre

EcN: Quais são as perspectivas que têm para o fecho deste ano?

as formas de melhor corresponder às suas expetativas em

PA:

Estão muito dependentes da evolução da pandemia, mas termos de catálogo, aconselhamento, preço, segurança e

contamos com um aumento forte do peso do canal on-line rapidez. •

Paula Alves, ??????
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ENTREVISTA LOJA ONLINE · LA REDOUTE

Paulo Pinto, Ceo @ LA REDOUTE PORTUGAL

Ecommerce News Portugal (EcN): Qual foi o volume de

dores. Neste momento, os “móveis” são uma categoria que

negócio em 2019?

se está a vender muito bem…

Paulo Pinto (PP):

Nunca divulgamos os dados, são a nível

EcN: Já em relação aos métodos de pagamento, quais são

do grupo, mas posso dizer que no ano de 2019 cresceu, e

os que disponibilizam na vossa loja online?

atrevo-me a dizer que para 2021 é esperado um aumento

PP: Temos o mais tradicional que é o multibanco e também

entre os 6% ou 7%

associado o MB WAY, e logo aqui temos uma abrangên-

EcN: Viram os vossos números afetados pelo Covid?

cia superior a 50% dos meios de pagamento. Depois por

PP:

A La Redoute já há alguns anos que tem vindo a ter um antiguidade, temos o cartão VISA, que pesa pouco- cerca

crescimento estável, sempre acima dos 5%, os últimos anos têm de 10%. Temos também o cartão Redoute que já temos há
sido bastante bons. No covid-19 houve somente um pequeno muitos anos, que pesa cerca de 4% e que permite fazer o
“abalo” em março; a segunda quinzena foi complexa para todos. pagamento em parcelas, ou seja, em várias vezes… Outra
A partir daí, as vendas voltaram a subir e globalmente tivemos opção é o Paypal, também disponível há bastante tempo. E
um bom primeiro semestre, fruto da evolução estratégica rela- neste momento temos o pagamento com o Oney- 3x 4x Oney.
tiva ao mobiliário. A evolução para a decoração e para a casa Há 1 ano cortamos o meio do conta-reembolso.
foi muito mais sustentada nestes momentos.

EcN: Consideram acrescentar mais algum?

EcN: E atualmente também? Mesmo depois da retoma à

PP: Estamos a pensar no Revolute, mas não está nada defi-

“normalidade”?

nido. Neste momento, o mais utilizado é o multibanco-60%.

PP: Sim, também. Vou dar um exemplo com dados: este mês

EcN: Qual é o rácio de conversão da vossa loja online?

está a ser muito bom em tudo o que é “Underwear” e fatos-

PP:

Tem vindo a crescer, sendo que para o mercado portu-

-de-banho. O foco das pessoas é completamente diferente e guês está acima da média. Já em relação ao resto da europa,
por aí dá para ver qual é que é a preocupação dos consumi- a conversão que temos não chega aos patamares da Suíça ou
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da Inglaterra, que apresentam o dobro da conversão.
EcN: Há alguma razão que aponte para esta diferença?
PP: Sobretudo a maturidade de compra que é muito diferente.

Curiosamente, têm um método de pagamento bastante diferente: Suiça e Inglaterra usam muito a conta corrente, ou seja,
o crédito. Evidentemente, quando o cliente tem uma conta
corrente, as conversões explodem.
EcN: Um dos medos dos portugueses é a fraude online.
Registam algum índice de fraude online?
PP:

O que verifiquei foi o seguinte: no primeiro semestre

registamos indicadores positivos. Ela (taxa) sempre foi
muito baixa e confesso que nem a sei porque está num patamar irrelevante. Seguimos aquilo que são as compensações
financeiras e sei que as mesmas tiverem uma boa perfor- mento comparativamente a nós, devido a uma restrição legal
mance no primeiro semestre, ou seja, tenho ideia de que está que acaba por limitar a criatividade. Foi positivo porque se
muito estável e que não há, neste momento, nenhum input tomou consciência da força disso, sobretudo nas compras
em termos de segurança.

online, em que a confiança é a palavra-chave.

EcN: Perspetivas para o fecho deste ano?

EcN: E qual seria a possível solução para diminuir este

PP: Vai ser um bom ano. É um ano em que estamos a procu-

fosso?

rar jogar mais com a rentabilidade do que com o crescimento.

PP:

É muito simples: passa sempre pelos players. Quem é

A nossa filosofia passa por fazer um trabalho de acompanha- que temos como grandes Players? Sonae, Dott, nós, Fnac, o
mento dos clientes, o que nos fez ter uma conquista enorme mercadão, o IKEA. Os players estão a começar a aparecer
de novos clientes no primeiro semestre e a nossa preocupa- e quanto mais investimento houver de todos, melhor será
ção passa pelo serviço e um crescimento sustentado ao longo para o mercado, é um processo natural. Não nos podemos
do tempo. Estamos muito tranquilos e estamos a gerir tudo também esquecer que começamos a ter uma enorme taxa de
de uma forma coerente.

mobile, o que já começa a ser significativo. O que precisamos

EcN: E qual é o estado do ecommerce? Pode fazer uma

é que todos os atores sejam recetivos a isto, nomeadamente

comparação entre o antes e o depois da pandemia?

os meios de pagamento e até mesmo outros suportes, como é

PP: É uma excelente pergunta. As coisas melhoraram e o que

o caso dos transportes. Vejamos que tradicionalmente somos

aconteceu foi o seguinte: Primeiro, a penetração do digital um país de shopping centers e não podemos mudar essa
cresceu. Aquilo que muitos analistas e especialistas mais da característica. Inequivocamente mais que um novo negócio,
matéria dizem, é que em 3 meses ganhámos 5 anos. Ganhá- temos que fortalecer um novo canal. Mais do que substituir,
mos 5 anos em Portugal, Espanha, França... onde se deu um há que saber conviver com ele.
pulo, mas continuamos a estar muito longe do resto, porque

EcN: Para 2021, quais são os planos? A parceria com o Oney

deram um salto proporcional, ou seja, o gap está na mesma.

é uma das prioridades?

O que é que foi positivo? Ganhou-se quota de mercado e

PP: Para nós, as perspetivas começam já em setembro/outu-

digital e quota de mercado de novos clientes que se menta- bro porque o grande objetivo é abrir uma loja em lisboa e
lizaram da realidade, da existência e da facilidade do ecom- está quase fechada. Vai ser nas Avenidas Novas, sobretudo
merce. Posso dizer que há temáticas que nós profissionais para consolidar a aposta no mundo da “casa”, continuar a
estamos a trabalhar neste momento, nomeadamente a questão apostar no B2B e continuar também a convidar para o nosso
dos transportes e da distribuição. Foi um boom muito forte e site marcas e fornecedores para alargar o leque de oferta.
agora cabe-nos a nós prestar um serviço extraordinário para

EcN: Já agora, a loja física terá um conceito de loja física

que o consumidor veja isso da mesma forma. Todavia, relati-

típica ou cruzamento entre o online e o físico?

vamente a outros países, continuamos com esse gap. É muito

PP: Não é uma loja física típica, é uma loja sob o conceito do

mais fácil para os outros ter uma amplitude de meios de paga- omnichannel, uma espécie de showroom. •
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ENTREVISTA LOJA ONLINE · MOVIFLOR

Vanessa Arlandis, Head Of Ecommerce & Marketing @ MOVIFLOR

Ecommerce News Portugal (EcN): Como surgiu a vossa

vendas online – nada vai se comparar se tivéssemos tido

loja online?

todas as nossas lojas abertas durante todo o tempo. É inevitá-

Vanesa Arlandis (VA):

A Loja Online surge com a necessi- vel que as vendas decaiam pelo facto de durante mais de dois

dade de chegar àquelas regiões onde a Moviflor possuía uma meses não termos tido nenhuma loja física aberta. Contudo,
loja e que deixou de ter, de momento, devido à sua revita- ainda assim, estamos otimistas relativamente ao orçamento
lização. Surge também na adaptação ao novo consumidor deste ano. Mal abrimos as portas as vendas dispararam mais
que vê neste canal mais um meio onde pode realizar as suas do que previsto, até.
encomendas desde onde e à hora que quer. Estarmos onde

EcN: Quais são os métodos de pagamento que disponibi-

está o nosso cliente é a nossa prioridade. Não queríamos

liza na sua loja online?

que nenhum cliente nosso deixasse de ter oportunidade de

VA:

Neste momento temos referências multibanco, trans-

adquirir um dos nossos produtos só por não ter uma loja ferências bancárias e paypal. Brevemente teremos novos
disponível na sua região.

métodos de pagamento.

EcN: Qual foi o volume de negócio em 2019? Têm dados

EcN: Qual o método de pagamento mais utilizado na sua

referentes ao primeiro semestre de 2020?

loja online? %?

VA:

O volume de negócio só na insígnia Moviflor foi de 10

VA: Claramente seguimos a tendência nacional: as referên-

milhões e prevemos que este ano, ainda com as lojas fecha- cias multibanco (78%)
das mais de dois meses, consigamos atingir o mesmo valor.

EcN: Qual o rácio de conversão da vossa loja online? Existe

Destacamos o crescimento da loja online.

algum método que tenham sentido que é mais eficaz?

EcN: Como foram afetadas as vossas vendas pelo COVID?

VA:

VA:

A nossa Taxa de Conversão é de 1.77%. Sentimos que

Embora um dos sectores mais procurados durante o depende muito da faixa etária do cliente assim como a sua

COVID, principalmente na quarentena, tenha sido o sector literacia digital. Reparamos que clientes, a partir de uma
CASA e DECORAÇÃO – o que fez disparar as nossas certa idade, sentem-se mais confortáveis com transferên27
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VA:

Não internacionalizamos. Vendemos apenas para

rem, claramente, as referências multibanco. Clientes que Portugal. Temos clientes estrangeiros que pagam através
estão habituados a realizar compras online preferem ainda do paypal.
o paypal. Portanto acreditamos que cada método tem a sua

EcN: Contemplam ou adaptam outros métodos de pagamento

função para um público específico.

consoante o país?

EcN: Fraude online. Qual o índice que registam? Que ferra-

VA: Se vendêssemos para fora, claramente que sim.

mentas ou soluções têm para evitar a fraude?

EcN: Quais são as perspectivas que têm para o fecho deste

VA:

Não registamos qualquer tipo de fraude online. Já

existiu uma ou outra tentativa que rapidamente foi dete-

ano?
VA: No online? Muito boas! Acreditamos que aquilo que iría-

tada, mas não pelo site, pois por aí não temos tido qual- mos atingir em dois/três anos veio acelerar e que a partir de
quer tipo de incidência, tanto a nossa plataforma como agora devemos continuar a afinar processos, apostar em mais
os brokers de pagamento com quem trabalhamos contem- tecnologia e recursos e não nos preocuparmos tanto no cresplam essas possíveis fraudes, como por exemplo, geoloca- cimento que irá acontecer naturalmente depois deste boom.
lização do comprador, verificação do IP ou a verificação

EcN: Como prevêem que se irá desenvolver 2021?

das moradas de entrega.

VA: Estamos expectantes em relação à situação mundial e os

EcN: Na sua estratégia de internacionalização que diferenças

desenvolvimentos desta pandemia. No que diz respeito ao

existem a nível de pagamento em Portugal e noutros países?

online continuamos com uma visão positiva. •

Vanessa Arlandis
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ENTREVISTA LOJA ONLINE · SALSA

Hugo Martins, Chief Digital Officer @ Salsa

No que diz respeito ao canal online, sentimos, à seme-

Ecommerce News Portugal (EcN): Como surgiu a vossa

HM:

loja online?

lhança de toda a indústria, crescimentos muito fortes, espe-

Hugo Martins (HM):

A Salsa desenvolveu, desde sempre, a cialmente durante o período de encerramento das lojas físicas.

sua atividade em múltiplos canais em simultâneo. Sendo uma

EcN: Quais são os métodos de pagamento que disponibi-

marca, uma empresa, que nasce do produto e do seu desenvol-

liza na sua loja online?

vimento, ganhar capilaridade de distribuição é essencial para

HM: De forma transversal oferecemos pagamento por cartão

manter um ritmo de crescimento elevado. A loja surgiu como de crédito (Visa, MC, Amex) e Paypal. Depois, dependendo
uma evolução natural dessa estratégia de expansão, já em 2010. do país, temos algumas formas de pagamento adicionais que
Mas desde o início que o canal online foi desenvolvido sob são relevantes para os nossos clientes desse país - em Portuuma mentalidade omnicanal, o que nos permite, desde esses gal temos, por exemplo, MBWay e referência multibanco).
primeiros tempos, oferecer aos nossos clientes uma experiência

EcN: Qual o método de pagamento mais utilizado na sua

de qualidade, quer na loja online, quer nas nossas lojas físicas.

loja online? %?

EcN: Qual foi o volume de negócio em 2019? Têm dados

HM:

referentes ao primeiro semestre de 2020?

tando 30% do total.

HM:

Em 2019, as nossas vendas digitais representaram

O método mais usado é o cartão de crédito, represen-

EcN: Qual o rácio de conversão da vossa loja online? Existe

cerca de 15% do nosso volume de negócios. Esse número

algum método que tenham sentido que é mais eficaz?

subiu de forma considerável no primeiro semestre, uma vez

HM: Temos um rácio de conversão que se compara bem com

que fomos forçados a encerrar a nossa rede de lojas físicas o nosso setor, diria que estamos acima da média. Em termos
durante um período de tempo relevante. Será mais pertinente de “método” não há uma ação ou estratégia em concreto – é
dizer, porventura, que para 2020 prevemos que represente muito mais um trabalho de aperfeiçoamento diário, um ciclo
mais de 20% das vendas.

constante de teste, medição, implementação. Há sempre mais

EcN: Como foram afetadas as vossas vendas pelo COVID?

qualquer coisa que podemos fazer.
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EcN: Fraude online. Qual o índice que registam? Que ferra-

parte dessas perspetivas dependem muito também do que

mentas ou soluções têm para evitar a fraude?

se vai viver nas lojas físicas. Há um marco incontornável

HM:

Por uma questão de segurança prefiro não responder a para o digital que é a Black Friday, que contamos que seja

esta pergunta.

claramente mais agressiva do que a do ano passado, tanto

EcN: Na sua estratégia de internacionalização que diferen-

em termos das dinâmicas como na duração das mesmas.

ças existem a nível de pagamento em Portugal e noutros

Nesse sentido, é provável que venhamos a sentir uma re-a-

países?

celeração no ritmo de crescimento das vendas digitais até

HM: Apesar de existir alguma transversalidade, quer na rele-

ao final do ano.

vância elevada do cartão de crédito, quer na ascendência de

EcN: Como prevêem que se irá desenvolver 2021?

novos meios nativos digitais (Paypal, Amazon Pay, Apple

HM: Contamos que, no digital, 2021 seja um ano de bom cres-

Pay…), muitos países têm meios de pagamento específicos. cimento, não exponencial como vimos este ano, mas acima
Isto acontece quer por razões históricas, quer por contexto do ritmo pré-pandemia, partindo de um patamar de penelocal (por exemplo comissões mais favoráveis para o utili- tração das vendas online muito mais elevado do que espezador) e por isso temos soluções que têm quotas muito rele- rávamos no início deste ano. Em muitos sectores e países,
vantes, como na Holanda o iDeal, ou na Alemanha o Paypal, este 2020 foi claramente o momento em que as lojas digitais
o Sofort ou o pagamento “cash on collection”.

atingiram um nível de maturidade e de confiança por parte

EcN: Quais são as perspetivas que têm para o fecho deste

dos consumidores que lhes permite ser, daqui em diante,

ano?

uma opção válida no processo de compra de muito mais

HM: Neste momento a incerteza é enorme, na medida em que

consumidores. •
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ENTREVISTA ECOMMERCE NEWS · ADYEN

“O nosso foco está em oferecer soluções de comércio unificado”
Juan José Llorente, Country Manager de Adyen España y Portugal

Ecommerce News Portugal (EcN): Conte-nos um pouco

Em relação aos métodos de pagamento, e de acordo com o

quem são e qual é a aposta no mercado português de

recente estudo “Experiência de compra online e operações

ecommerce?

de last mile” feito pela Deloitte em colaboração com a

JJLL:

A Adyen nasceu em 2006 como uma plataforma de Associação Portuguesa de Logística (APLOG), vemos que

pagamentos própria, criada e projetada para desenvolver em geral há uma literacia financeira digital elevada por parte
o que hoje é conhecido como comércio unificado. Desde do consumidor, o que leva a que haja um gap entre o que
então temo-nos mantido fiéis e continuamos sem acordos os consumidores desejam e o que as empresas oferecem.
com terceiros. Isto traduz-se num total controlo sobre O principal exemplo é o facto de, apesar do número de
a nossa plataforma e sempre que existe alguma dúvida utilizadores de MB Way esteja crescer bastante (regista
ou solicitação, podemos resolver diretamente sem ter mais de 2,6 milhões de utilizadores), só 35% das empresas
que recorrer a outras entidades. Somos a plataforma de oferecem esta solução online.
pagamentos que se foca em oferecer soluções de comércio De forma a dar seguimento à nossa missão centrada em
unificado que permite obter uma visão centralizada das oferecer soluções a longo prazo e de maneira a que os nossos
transações. Num piscar de olhos é possível aceder às clientes possam contar com sistemas robustos, fiáveis e
operações realizadas na internet, na loja física ou na App. desenhados para todos os cenários possíveis, acreditamos
Temos, por exemplo, clientes com diferentes modelos de que investir em Portugal é uma decisão chave para continuar
negócio como a Mango, Mango, O’Neil, L’Oréal, Uber, a evoluir no mercado europeu e internacional.
Spotify ou Camper a quem ajudamos a otimizar os seus

EcN: Que serviços de pagamento online oferecem para os

pagamentos.

ecommerce?

Olhando para a evolução do setor de e-commerce em Portugal,

JJLL:

A penetração dos cartões é bastante elevada em

vemos que este tem características muito favoráveis como o Portugal, mas o método de pagamento mais popular é o
facto da maioria dos sites serem responsivos. Há também o Multibanco, que representa quase 86% das vendas totais em
esforço dos players em ter a integração dos canais físicos e 2016 (29% em termos do valor monetário anual). Segue-se a
digitais, algo cada vez mais importante para o consumidor Visa e a Mastercard. Além disso, já disponibilizamos o MB
na altura de ver a disponibilidade dos produtos em loja ou a Way aos comerciantes para que possam oferecer o meio de
possibilidade de devolução.

pagamento mais exigido pelos consumidores portugueses.
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EcN: Qual é o valor diferencial da vossa empresa em

sejam multinacionais ou empresas de tamanho médio,

relação a outras empresas de soluções de pagamentos?

todas as vantagens da experiência acumulada no passado.

JJLL:

Somos a única plataforma de pagamento com uma Temos métodos de pagamento locais como o Multibanco

solução de comércio unificada real, que permite gerir todas ou o Wallet Mb Way, que demonstra que viemos para
as transações a partir de um dashboard. Somos os únicos ficar, aprendendo as necessidades dos retailers. Outro dos
que disponibilizam uma solução 100% in house, sem objetivos associados à nossa chegada ao mercado é criar
depender de terceiros, o que significa um controlo total de uma comunidade, um networking que ajude tanto o retail
toda a cadeia. Além disso, operamos ao nível global com como os parceiros, estabelecendo relações de longo prazo.
mais de 250 métodos de pagamento que permitem uma

EcN: Qual é a vossa visão do ecommerce em Portugal

adaptação às necessidades de cada mercado.

e qual é o vosso conselho para as lojas online para que

EcN: Como enfrentam a entrada em vigor da normativa

melhorem a conversão?

europeia PSD2?

JJLL:

JJLL:

Nos últimos 5 anos tem havido uma evolução

Há mais de ano e meio que estamos preparados e temos importante e neste último ano o e-commerce português

vendo a realizar formações prévias.

viu-se obrigado a avançar a um ritmo nunca antes visto.

Vemos este tema como uma oportunidade para que os Segundo a nossa experiência, contar com uma estratégia
e-commerce revejam as suas estratégias e possam posicionar a de comércio unificada que permita controlar todas
experiência do cliente onde ela merece, apostando sempre na as transações a partir de um único painel de controlo,
segurança. A nossa solução 3DS2 permite ao retailer um maior combinando e distinguindo canais ou geografias, é um
controlo sobre a conversão graças a uma autenticação simples. elemento essencial. Tornar a experiência de pagamento
EcN: Quais são os vossos objetivos para o mercado

num passo quase impercetível ou pelo menos muito

português do ecommerce?

discreto e permitir que sirva também para fidelizar

JJLL:

Tal como temos feito nos restantes mercados onde clientes, são pontos a ter em conta. Sem dúvida, a

estamos presentes, somos a favor de entrar num mercado simplicidade no processo de pagamento, e oferecer os
de forma sustentável, estabelecendo relações com os métodos de pagamento exigidos pelos clientes, são dois
clientes e parceiros. Oferecemos aos novos clientes, quer ingredientes básicos para um checkout de êxito. •
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“O Grupo Ingenico tem liderado a indústria de pagamentos
há 40 anos”
Óscar Martínez, Iberia Country Manager at Ingenico ePayments
Ecommerce News Portugal (EcN): Conte-nos um pouco
quem são e qual é a aposta no mercado português de
ecommerce?
OM: Ingenico ePayments, parte do Grupo Ingenico, é a linha

de negócio dos serviços de pagamento online e mobile, com
soluções que permitem aos comerciantes receber pagamentos de forma segura, oferecendo ainda uma mistura perfeita
de produtos e serviços que lhes permite também internacionalizar eficazmente a sua actividade noutros mercados.
Este é precisamente o nosso compromisso com o mercado
português, que está claramente em ascensão e tem um grande
potencial de expansão no comércio electrónico transfronteiriço. A nossa experiência com mais de 65.000 comerciantes em todo o mundo permite-nos oferecer-lhe as melhores
práticas em termos de gestão, racionalização dos métodos de
pagamento e segurança nas suas transacções online.
EcN: Que serviços de pagamento online oferecem para os
ecommerce?
OM:

Oferecemos uma vasta gama de soluções, desde um

serviço básico de gateway de pagamento para um pequeno
comerciante independente até soluções complexas que
podem satisfazer as necessidades de grandes empresas com cial, o nosso outro grande valor diferencial é a flexibilidade
múltiplas linhas de negócio em diferentes países. Estes da nossa oferta.
serviços incluem o pagamento por link, que é tão necessá-

EcN: Como enfrentam a entrada em vigor da normativa

rio nestes tempos, à consultoria de prevenção de fraude. Esta

europeia PSD2 ?

abordagem flexível dos nossos serviços é apoiada pela nossa

OM:

plataforma de pagamento SAS.

os nossos comerciantes na adaptação, e a nossa plataforma

EcN: Qual é o valor diferencial da vossa empresa em rela-

de pagamento já está adaptada aos requisitos da nova direc-

ção a outras empresas de soluções de pagamentos?

tiva europeia PSD2.

OM: O Grupo Ingenico tem liderado a indústria de pagamen-

EcN: Quais são os vossos objetivos para o mercado portu-

tos há 40 anos. Actualmente fornece soluções de pagamento

guês do ecommerce?

inteligentes e seguras em todos os canais: loja, Internet e

OM: Mais de 80% da população portuguesa navega na Internet

Há anos que trabalhamos com todos os players e com

telemóvel. Durante anos, a empresa tem estado concen- e, cerca de 50% faz compras online e espera-se que atinja 59%
trada em ser capaz de oferecer aos seus clientes um serviço dos compradores online até 2025. Este é um mercado estratéde pagamento sem descontinuidades e com tudo incluído, gico para a empresa, e o nosso objectivo é continuar a crescer
o que significa que a experiência de compra é a mesma, em Portugal como temos vindo a fazer todos os anos, estando
independentemente do canal utilizado (on/off). Através da perto dos nossos clientes, seguindo em detalhe os novos
inteligência comercial que permite o controlo de ambos os hábitos de compras online e as novas tendências no sector.
ambientes de pagamento, os comerciantes podem aumentar

EcN: Qual é a vossa visão do ecommerce em Portugal

a sua eficiência comercial e operacional, conhecendo melhor

e qual é o vosso conselho para as lojas online para que

os seus clientes. Para além desta capacidade omniexperien-

melhorem a conversão?
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Os fortes avanços tecnológicos e melhorias na segu- e que muitos deles são compradores recorrentes e experien-

rança dos pagamentos online contribuíram significativa- tes, é essencial que muitas empresas possam oferecer
mente para uma maior confiança no sector e, assim, para um aos seus clientes uma experiência de compras satisfamaior crescimento no sector do comércio electrónico. De tória, o que mantém a confiança e minimiza a taxa de
acordo com o último estudo anual da economia e sociedade abandono. É aqui que o Ingenico pode ajudar, oferecendo
digital publicado pela ACEPI, Portugal ocupa já o 19º lugar soluções de pagamento perfeitamente integradas, ágeis,
no Índice Europeu de Economia e Sociedade Digital, que rápidas e seguras, permitindo-lhe minimizar a exposição
é composto pelos 28 países membros. Tendo em conta que do comprador no processo de pagamento, assegurando
50% dos utilizadores da Internet já fazem compras online, uma maior conversão. •
* A cierre de esta edición, Ingenico se ha unido a Worldline, para así crear el proveedor de servicios de pago más grande
de Europa y el cuarto actor mundial. *
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“3x 4x Oney é a resposta do Oney Bank ao e-commerce em pleno
século XXI “
Dario Coffetti, CEO at ONEY Portugal

Ecommerce News Portugal (EcN): Conte-nos um pouco

é continuar a expandir esta rede ainda este ano.

quem são e qual é a aposta no mercado português de

Por exemplo, no estudo ‘Consumo Pós-Confinamento’, que

ecommerce?

promovemos recentemente, sobre os hábitos dos consu-

DC:

Posso começar por dizer-lhe que somos um banco que midores após a fase de confinamento Covid, há algumas

nasceu há mais de 35 anos em França, a partir do setor do conclusões que nos mostram a expressão que o e-commerce
retalho e que ao longo deste tempo temos desenvolvido solu- ganhou. Concretamente, 83% dos inquiridos em Portugal
ções de pagamento e serviços financeiros inovadores. Esta- descobriram pelo menos um serviço digital nos últimos
mos em Portugal desde 1994, portanto há mais de 25 anos, meses, nomeadamente, 33% pagou uma conta online e 25%
e contamos atualmente com aproximadamente 400 colabo- usou um método de pagamento digital. O estudo ‘Consumo
radores. Temos já uma história consolidada de crescimento, Pós-Confinamento’ permite-nos compreender que o comérnão obstante, mantemos o nosso olhar no futuro e na inova- cio eletrónico é uma realidade cada vez mais presente e por
ção. Gostava também de reforçar que, enquanto empresa, isso é fundamental sabermos acompanhar esta vontade dos
queremos sempre deixar uma marca positiva nas pessoas e consumidores, que mostram querer fazer pagamentos digino planeta, por isso o nosso mote é ‘a vida em dia sim’, que tais, num curto espaço de tempo e de forma simples e segura.
mostra bem o nosso compromisso em contribuir para o dia

(EcN): Que serviços de pagamento online oferecem para

a dia dos nossos clientes e dos nossos parceiros.

o ecommerce?

Respondendo ao seu ponto acerca da aposta no mercado

DC: Como já referi há pouco, para o pagamento online ofere-

português de e-commerce, digo-lhe que naturalmente tínha- cemos o 3x 4x Oney que é efetivamente a resposta do Oney
mos que acompanhar a tendência de crescimento do comér- Bank ao e-commerce em pleno século XXI.
cio eletrónico e com esse mindset criámos uma alternativa O trabalho que desenvolvemos em Portugal há mais de um
de financiamento para pagamentos online, que permite quarto de século dá-nos experiência e conhecimento acerca
fazer compras em lojas online de parceiros. Chama-se 3x dos consumidores e das respetivas necessidades e esta expe4x Oney e é a nossa solução de crédito pessoal, totalmente riência tem revelado consumidores adeptos de pagamentos
gratuito para o cliente, no âmbito do e-commerce, que sabe- simples, descomplicados, sempre seguros e, mais recentemos ser cada vez mais solicitado pelos consumidores e neste mente, com interesse no uso de pagamentos fracionados.
momento temos já quase 20 parceiros online e a nossa aposta Conhecendo esta lógica, inovámos no modo como podemos
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pagar digitalmente, permitindo ao consumidor fracionar o

Como enfrentam a entrada em vigor da normativa euro-

valor da sua compra em 3 ou 4 prestações, sem juros nem

peia PSD2?

encargos. As outras vantagens, que nos parecem também

DC: Enfrentamos esta recente Diretiva dos Serviços de Paga-

muito relevantes, prendem-se com o facto de o 3x 4x Oney se mento com tranquilidade e com rigor, como é habitual com
encontrar somente nos sites parceiros do Oney com resposta todas as normas que frequentemente surgem para o setor
imediata, e estar disponível para todos os consumidores, bancário e que acompanhamos e implementamos, de acordo
sejam ou não clientes Oney, bem como permitir o uso de com as regras definidas pelas entidades reguladoras. Por isso,
qualquer cartão de débito ou de crédito, das redes Visa® ou vemos com muito bons olhos todas as medidas que ajudem
Mastercard®, para pagamento da prestação.

a fortalecer os serviços de pagamento.

Antes, durante e após a atual pandemia, acreditamos que este No Oney revimos os nossos processos de autenticação das
é um contributo muito importante para alguns consumidores, operações e continuamos a acompanhar todas as indicações
que sem esta possibilidade provavelmente não avançariam nesse sentido.
na compra por falta da verba necessária. Neste caso, através

(EcN): Quais são os vossos objetivos para o mercado portu-

de um processo de subscrição que foi pensado para ser um

guês do ecommerce?

facilitador, em segurança, totalmente online, sabemos que

DC:

pode ser útil a muitas pessoas.

mantemos a ambição de nos tornarmos o líder europeu em

O nosso objetivo está bem definido dentro do Grupo e

São inovações que facilitam o dia a dia das pessoas e isso é soluções de pagamento fracionado, que se traduz em grande
um argumento de peso nas nossas preocupações enquanto medida na nossa solução para o e-commerce.
banco digital.

Com esta premissa, no primeiro semestre deste ano apos-

(EcN): Qual é o valor diferencial da vossa empresa em rela-

támos na estratégia de crescimento em comércio eletrónico

ção a outras empresas de soluções de pagamentos?

através do 3x 4x Oney, um objetivo que vamos continuar

DC:

Acreditamos que o nosso processo de subscrição é a alimentar. Esta solução é designada meio de pagamento

simples, seguro, totalmente online, de resposta imediata, noutros países europeus onde o Oney está presente, contudo
disponível 24horas e que permite escolher pagar em 3 ou em Portugal insere-se na tipologia de crédito pessoal, mas
4 prestações sem juros, agregando o verdadeiro valor dife- sem juros, e acreditamos que é a solução mais pertinente no
rencial do Oney, relativamente a outros players do mercado, mercado português para acompanhar as compras e as vendas
no que concerne ao e-commerce. Ou seja, acreditamos que digitais, bem como a transformação digital que continuaretemos uma solução no mercado verdadeiramente diferen- mos a assistir.
ciadora, por sermos a única empresa que inclui esta oferta Até à data, em Portugal, temos já cerca de 20 parceiros
integrada que junta simplicidade, rapidez e ausência de juros. online, que incluem ótica, informática, eletrónica, moda
E falamos do lado do consumidor, mas é de extrema impor- e calçado, puericultura, casa e decoração, desporto e lazer,
tância falarmos também da visão do lado do lojista, porque bijuteria, instrumentos musicais entre outras empresas. Com
bem sabemos que muitos deles passaram por desafios nestes esta diversidade, o que queremos mostrar é que, através
últimos tempos…

destas lojas online, é possível pagar com o 3x 4x Oney, de

Para concretizar, digo-lhe que o 3x 4x Oney é de fácil e modo responsável e com garantia de segurança, para os
rápida integração e adapta-se às plataformas de e-commerce clientes e para os comerciantes.
já existentes dos retalhistas, contribuindo para dinamizar Ainda assim, os nossos objetivos não ficam por aqui e vamos
as suas vendas, aumentar o carrinho de compras, fidelizar continuar a crescer e a expandir os nossos players de e-comos seus clientes e conquistar novos. Sabemos bem como merce bem como a diversificar os setores.
é importante a transformação digital para as empresas se

(EcN): Qual é a vossa visão do ecommerce em Portugal

manterem atentas e competitivas no mercado.

e qual é o vosso conselho para as lojas online para que

Para concluir, acrescento que o facto de termos também uma

melhorem a conversão?

experiência internacional nesta área do e-commerce, dentro

DC:

Com a pandemia, os hábitos de consumo sofreram

do grupo Oney, acrescenta valor e faz a diferença no âmbito profundas transformações nos últimos meses. Sabemos que
do comércio eletrónico.
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mos que esta tendência veio para ficar. Inclusive, o mesmo beneficiar do aumento do volume do seu negócio, bem como
inquérito - estudo Oney Consumo Pós-Confinamento - assistir ao aumento do valor médio de cada compra e assim
mostra também que para 36% dos inquiridos em Portugal, atrair mais clientes, garantindo a sustentabilidade dos negóno final destes últimos 6 meses, a capacidade para usar ferra- cios.
mentas digitais melhorou.

A nossa visão do e-commerce em Portugal inclui um comér-

Por isso, é fundamental irmos acompanhando a forma como cio eletrónico sem encargos para o consumidor e sem risco
estes novos hábitos se enraizaram e as oportunidades que para o comerciante, porque acreditamos que deste modo
vão trazendo para os retalhistas digitais. Também é impor- contribuímos para a criação de relações win win para ambos.
tante que os retalhistas continuem a apostar num serviço de •
excelência junto dos consumidores para que assim possam Visa® e Mastercard® são ambas marcas registadas.
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