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Abolir o papel nas compras do 
dia a dia é o desafio proposto pela 
Recibos Online. A inovadora em-
presa está a patentear aquela que 
é a única solução a permitir que 
“qualquer retalhista passe a emi-
tir faturas eletrónicas válidas le-
galmente, em vez das incómodas 
faturas em papel que se acumu-
lam as nossas carteiras”. Rui Jorge 
Santos, mentor do projeto, quer 
transpor para o universo do con-
sumidor final um conceito que as 
empresas já implementam entre 
si há vários anos. Quem sai a ga-
nhar? O ambiente e todas as par-
tes envolvidas nas transações, até 
porque em causa está muito mais 
do que uma proposta tecnológica. 
Se tem um negócio, mas continua 
reticente, saiba que têm um mês 
para testar gratuitamente este sis-
tema  no seu estabelecimento co-
mercial.

“A RecibosOnline permite que 
o retalhista ofereça uma clara dife-
renciação no atendimento ao seu 
cliente e na forma como comunica 
com ele. O retalhista pode perso-
nalizar melhor a sua fatura (por 
exemplo, fazendo uso de links para 
as suas páginas na internet), ou 
configurar campanhas direciona-
das com base nos produtos adqui-
ridos pelos clientes”, afirma o em-
preendedor. “Existe também um 
compromisso ambiental reforçado 
pela redução da pegada de carbono 
da operação e uma agilização dos 
processos de trocas, devoluções ou 
reclamações de garantias”, acres-
centa Rui Jorge Santos. De resto, 
os consumidores veem garantida a 
acessibilidade constante às faturas, 
sem riscos de extravio ou ilegibi-
lidade, sendo ainda simplificado 
ao máximo o processo de recolha 
para efeitos de IVA ou IRS.

As vantagens competitivas de 
um negócio ganham sempre outro 
elã quando o seu mentor justifica 
a ideia com uma necessidade pes-
soal e assim acontece no caso da 
Recibos Online. “A ideia surgiu 
durante o ano de 2011 num perío-
do em que eu estava a trabalhar em 
consultoria em Londres, mas tinha 
que reportar as despesas a Portu-
gal. Rapidamente comecei a acu-
mular imenso papel na carteira, a 
que se somavam os problemas de 
perder alguns desses talões ou de 
encontrar alguns já ilegíveis”, con-
ta Rui Jorge Santos, 30 anos, li-

cenciado em Engenharia e Gestão 
Industrial. Daí à conceção de todo 
o processo de virtualização dos re-
cibos foi um pequeno passo, sen-
do que a necessária concretização 
de todo o conceito aconteceu no 
âmbito do Programa de Empren-
dedorismo Tecnológico Tec Em-
preende, da responsabilidade da 
ANJE – Associação Nacional de 
Jovens Empresários e do INESC.  

Quando questionado sobre a 
inovação do projeto, Rui Jorge 
Santos sustenta a diferenciação “de 
uma solução inovadora sem para-
lelo no mercado” com o pedido de 

patente em curso e dá provas de 
uma boa análise da concorrência: 
“O conceito de faturação eletró-
nica entre empresas é já bastante 
comum há vários anos, a inovação 
aqui centra-se no facto de trazer-
mos esse conceito para o balcão 
de uma loja, para o consumidor 
final”. “Este conceito de fatura ele-
trónica ‘ao balcão’ foi introduzido 
pela Apple em 2005, que enviava 
a fatura para o email. Contudo, 
em Portugal e na maioria dos pa-
íses Europeus, existe legislação que 
torna o processo de faturação ele-
trónica um pouco mais complexo 

do que simplesmente enviar a fa-
tura para o email, daí, por exem-
plo, o facto de termos um portal 
onde todas as faturas são centrali-
zadas”, acrescenta o empresário de 
30 anos. 

Perto de 100 lojas a emitir 
recibos online

O processo de adesão à solução 
da Recibos Online é fácil para am-
bas as partes. No caso do consumi-
dor, sempre que este se desloca a 
uma loja aderente apenas necessita 
de fornecer o respetivo número de 
contribuinte ou telefone para pas-
sar a receber as faturas, de forma 
centralizada, no portal www.reci-
bosonline.pt. Já no que concerne 
às empresas, depois de uma análise 
prévia por parte da equipa da Reci-
bos Online ao  hardware e softwa-
re presentes nas suas lojas, a adesão 
processa-se através da instalação de 
um “simples aplicativo no ponto 
de venda”. “É como se tivéssemos 
simplesmente a instalar uma nova 
impressora, mas virtual”, sustenta 
Rui Jorge Santos.

O target da Recibos Online são 
as cadeias de retalho com presen-
ça em shoppings, sendo que o 
primeiro cliente de referência do 
projeto é a empresa de home & 
body cosmetics Rituals, que tem 
24 lojas em Portugal e cerca de 
200 na Europa. A Recibos Online 
já está a trabalhar em quase todas 
as lojas nacionais e ambiciona che-
gar também às demais europeias. 
Por cá, está ainda prestas a fechar 
um contrato com uma cadeia de 
supermercados de Lisboa, espe-
rando, dentro dois meses alcançar 
o patamar dos 100 estabelecimen-
tos a operar com a sua solução de 
recibos digitais web. 

Recibos online: o desafio 
que faltava no mercado 

Marketing e fidelização complementam solução 
Rui Jorge Santos reconhece que a con-

quista de clientes é o maior desafio da 
atualidade. Ultrapassada essa fase, e ga-
rantindo sempre o posicionamento do ne-
gócio enquanto “especialista na extração 
de faturas eletrónicas a partir do ponto de 
venda”, o empreendedor refere acreditar 
que “o projeto tem várias áreas para onde 
evoluir”, destacando, a título de exemplo, 
o marketing, a fidelização e os “wallets di-
gitais” (transações eletrónicas). 

As faturas da Recibos Online permitem 

já fazer o que Rui Jorge Santos chama de 
publicidade interativa, que possibilitam 
inclusive ligar às lojas online e às redes so-
ciais. “De longe, este é o melhor canal de 
marketing digital da atualidade. A taxa de 
abertura é três vezes maior do que a taxa 
das newsletters”, refere o empresário.

O “feedback do cliente” é outra das 
funcionalidades em destaque, sendo dada 
ao cliente a opção “gosto” e “não gosto”, 
que mais não é do que uma avaliação 
imediata da sua satisfação relativamente 

ao processo de compra. “Esta solução tem 
sido muito elogiada por parte das lojas”, 
refere também Rui Jorge Santos, dando 
ainda conta de que se trata de uma opção 
mais vantajosa do que, por exemplo, o 
serviço de cliente mistério. Além de mais 
barata, é uma solução imediata, constan-
te e fidedigna, que parte de clientes reais, 
contrariamente aos serviços de avalização 
externos, assegurados por clientes fictí-
cios, através de visitas esporádicas duran-
te o ano. 

Um mês gratuito para os novos clientes 
Consciente das reticências que se impõem perante uma tecno-
logia disruptiva como esta, a empresa está a dar aos retalhistas a 
possibilidade de experimentar a solução sem custos, numa das 
suas lojas, durante um período de um mês. Daí em diante o 
valor estabelecido é fixo e mensal, mas varia de acordo com a dimensão do retalhista.

Um investidor e muitos galardões 
Além de ter conquistado um investidor privado, que fez da empresa uma sociedade anóni-
ma, a Recibos Online soma galardões: venceu o BES Realize o Seu Sonho 2013 (Associação 
Acredita Portugal / Banco Espírito Santo) e o Challenge 2.0 - BET24h (Universidade Ca-
tólica Portuguesa) e foi distinguida com uma menção honrosa pelos Green Project Awards, 

na categoria de Information Technology (Agência Portuguesa do Ambiente/Quercus e GCI). 

Rui Jorge Santos, mentor do projeto.

“A Recibos Online posiciona-se como o 
mais eficaz canal de marketing digital 
disponível no mercado, para além de 
fornecer uma excelente ferramenta 
de recolha de feedback”, refere o 
empresário Rui Jorge Santos, fundador 
da Recibos Online.


