
Celular substitui
cartão de crédito

Na Ásia e Europa o telefone móvel já é
utilizado como meio de pagamento eletrônico,

Edileuza Soares

dispensando células e dinheiro de plástico

omprar passagem do me-
trô, um ingresso para uma
sessão de cinema ou pa-
gar outras contas pelo sis-

tema de débito com celular já é uma rea-
lidade no Japão e na Coréia do Sul, onde os

serviços da telefonia 3G estão em franca expansão. Para
executar essa operação, os terminais saem de fábrica
com um chip de smart card, que armazena dados do
usuário e de cartão de crédito e débito. O dispositivo
tem a mesma função da tarja magnética dos cartões de
plástico para que as pessoas possam efetuar compras
com celular. O assinante passa o seu aparelho em uma
leitora que faz as transações do mesmo jeito dos cartões
da Visa, MasterCard ou American Express.

O novo sistema substitui o pagamento com
cédulas e dinheiro de plástico nas compras de
pequenos valores. A NTT DoCoMo, maior operadora
japonesa oferece desde julho do ano passado o ser-
viço FeliCa, que transforma os celulares em e-wallets,
ou seja, em carteiras eletrônicas de pagamento. Para
colocar o serviço no ar, a operadora que atua com
telefonia 3G desde 2001, fechou acordo com a

Sony Ericsson, primeira fabricante a colo-
car no mercado terminais com fun-

ção de cartão de crédito. Hoje,
outros fornecedores estão

vendendo na Ásia celu-
lares com esta fun-

ção. A NTT informa que já comercializou mais de um
milhão desse tipo de aparelho.

A experiência dos asiáticos está sendo levada
para a Europa e Estados Unidos. As administradoras de
cartão de crédito são grandes incentivadoras do paga-
mento com celular, uma vez que o dinheiro de plástico
não é adequado para transações de pequenos valores. A
MasterCcard desenvolveu o sistema PayPass que trans-
forma o celular em cartão de crédito. American Express
e Visa devem seguir o mesmo caminho.

Essa iniciativa não deve demorar para chegar ao
Brasil. Urias Hobaik, superintendente de negócios de
crédito e pontos de captura da Redecard, que processa as

bandeiras da MasterCard, anun-
cia que a empresa já tem um
piloto para processar paga-

mentos pelo celular. A idéia
do projeto, num



primeiro momento, é atender empresas que efetuam
entregas em domicílio e que recebem o pagamento no
local. Assim o cliente terá a opção de pagar suas en-
comendas também com cartão de crédito, utilizando o
celular que o vendedor carregará para efetuar as transações.

A Telemar, controladora da operadora de GSM
Oi desenvolveu uma solução para pagamento de contas
com cartão de crédito pelo celular para prestadores de
serviços e comerciantes que não têm como utilizar POS
fixos ou sem fio da Visanet e Redecard. A aplicação
baseada em chip Oi envia os dados por SMS para a
administradora, que em questão de 10 segundos auto-
riza a operação. A operadora já apresentou a solução
para as administradoras de cartão de crédito, mas ne-
nhuma comprou a idéia ainda.

A Vivo, que opera rede CDMA, também conta
com uma plataforma para micropagamentos pelo celular.
A primeira versão foi apresentada ao mercado em 2001 e
chegou a ser testado pelo Bradesco em parceria com Visa
e MasterCard para transações em cinema, restaurante e
posto de gasolina. Mas o piloto não foi para frente. Sérgio
Goldstein, gerente de mobile payment da Vivo, justifica
que naquela época o Brasil ainda não estava preparado
para assimilar esta tecnologia. Os bancos que controlam
as bandeiras de cartão de crédito também olhavam o sis-
tema com ceticismo. "Eles não entendiam porque a ope-
radora estava entrando na área de pagamento, que é um
business deles", lembra o executivo.

Com o novo cenário da telefonia móvel, a Vivo
deu uma nova roupagem para sua plataforma de m-pay-
ment e está tentando criar um modelo de negócio que
atenda o segmento financeiro e a operadora. "Queremos
deixar claro que não temos interesse em entrar no negó-
cio dos bancos e que enxerga eles como parceiros",
ressalta Goldstein. Porém, ele sabe que para esse proje-
to vingar no Brasil a plataforma de pagamento por celu-
lar tem que ser padronizada para se comunicar com os
vários assinantes das outras operadoras móveis e esta-
belecimentos comerciais.

Na Espanha esse problema foi solucionado
com a criação de um sistema aberto de pagamento
chamado Mobipay, que integra instituições finan-
ceiras, operadoras de telefonia móvel e empresas de
meios de pagamentos. Da associação entre os envol-
vidos nasceu a companhia Mobipay Espana, que ge-
rencia as transações pelo celular. São sócias do ne-
gócio as três operadoras móveis locais de GSM
(Amena, Telefônica Móvilles e Vodafone) com 40%
do capital, enquanto os bancos Santander Central
Hispano, BBVA e Banesto possuem 10% cada um.
As processadoras de meios de pagamento Semerpa,
Sistema 4B e Euro 6000 detêm 4% cada uma, das

ações. Os 28% restantes estão distribuídos entre 20
bancos que aderiram ao sistema.

Hoje o Mobipay conta com adesão de outras
instituições financeiras e processa pagamentos em
mais de 3 mil estabelecimentos comerciais na Es-
panha. O sistema também faz transações de compras
com cartão de crédito e débito em lojas virtuais, em
táxis, transporte coletivo, estacionamentos e em má-
quinas de refrigerantes.
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