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case report

UM CAIXA 
ELETRÔNICO 
NO BOLSO
Pode deixar a carteira em casa: já existe a opção de pagar 
a conta do restaurante usando seu próprio celular Por Henrique Fruet

Mota Junior: “Dá até para carrocinhas de cachorro-quente adotarem o sistema”
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O empresário Armindo Freitas Mota Junior faz questão 
de esquecer a carteira no escritório sempre que convida 
algum cliente em potencial para almoçar. Mesmo sem 
cheques ou cartões de crédito, é ele quem arca com as 
despesas da refeição. Quando a conta chega, ele tira o 
celular do bolso, digita uma senha, insere o valor e pron-
to: o pagamento está feito. Em poucos segundos, recebe 
de volta uma mensagem curta de texto (SMS) no celular 
com a confirmação da transação e com o saldo restante 
de sua cota mensal de vale-refeição. Esses poucos se-
gundos também são suficientes para que Mota Junior 
convença o convidado da eficiência do sistema sobre o 
qual falou durante o almoço.

Mota Junior é diretor executivo da empresa de adminis-
tração de benefícios Wappa, fundada no ano passado 
por ele e pelo amigo Antonio Carlos Bernardi. Juntos, 
tiveram a idéia de criar um sistema que permitisse o 
uso de telefones móveis para pagamento. Além dos dois 
sócios, dois fundos de investimento — MVP Tech e DGF 
— possuem participação na empresa. As soluções ven-
didas pela Wappa permitem que telefones móveis virem 
um POS, (do inglês point of sale ou ponto-de-venda) 
para pagamento de vales-refeição, alimentação, com-
bustível, táxi, farmácia e frota.

Na prática, a tecnologia pode significar a aposentadoria 
dos cartões magnéticos e dos caros terminais que ficam 
nos estabelecimentos (e dos custos decorrentes de sua 
implantação e manutenção). O celular foi escolhido como 
plataforma por sua disseminação no País, que já conta 
com 93 milhões de assinantes — quase um para cada 
dois habitantes, segundo dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). “Há três vezes mais usuários 
de celular do que correntistas de banco”, diz Mota Junior. 
“É muito difícil encontrar alguém economicamente ativo 
que não possua um celular”, completa.

Um dos produtos mais recentes da Wappa é o POS Mobile, 
fruto do investimento de R$ 1 milhão. Em vez de pagar mais de 
US$ 200 para instalar um equipamento de POS convencional 
ou mais de US$ 600 por um terminal sem fio, o comerciante 
só precisa adotar um celular que lhe é entregue em comoda-
to pelas operadoras, ou seja, custo zero na implantação. Esse 
telefone móvel fará o papel das máquinas leitoras de cartão 
magnético. O usuário de vales-refeição, alimentação e com-
bustível só terá de inserir sua senha no celular para pagar 
a conta. “O POS Mobile é mais barato e mais portátil do que 
as outras opções. Dá até para carroças de cachorro-quen-
te adotarem esse sistema”, diz, sem exageros, Mota Junior. 
O comerciante que utilizar a tecnologia pagará apenas uma 
taxa mensal inferior a R$ 75 pelo tráfego de dados pelo celu-
lar. “Nossa filosofia é não agregar custos ao estabelecimento, 
independentemente de seu porte”, completa o executivo.

Táxi
A tecnologia da Wappa não pára por aí. Um dos serviços que 
tem feito muito sucesso entre os primeiros 16 clientes da 
empresa é o pagamento de corridas de táxi via celular, que 
já pode ser feito nos carros da Coopertax, empresa que tem 
uma frota de 420 veículos em São Paulo. Assim que a cor-
rida chega ao fim, o usuário digita seus dados no celular do 
taxista e pronto: o pagamento está concluí do e a empresa ao 
qual o funcionário pertence recebe online um relatório com 
o horário da corrida, destino e valor pago. “Estimamos que 
isso reduza de 20% a 30% os custos com táxi”, calcula Mota 
Junior, lembrando que o sistema evita fraudes e controla os 
gastos de forma eficiente. Para que se tenha uma idéia, uma 
das empresas cliente da Wappa emitia 2,5 mil boletos de táxi 
por mês e tinha de dispor de três funcionários só para con-
trolar esse vai-e-vem de autorizações e comprovantes de 
corridas. Hoje, o boleto foi substituído por celulares e senhas 
e o controle do processo é todo eletrônico.

Além do POS Mobile, onde o celular habilitado a receber 
os pagamentos fica com o estabelecimento, a intenção 
da Wappa é disseminar o uso do celular pessoal de cada 
um dos clientes como terminal de pagamento. Para isso, 
só é necessário um celular que possa baixar programas e 
instalar o programa da Wappa para efetivar o pagamento. 
Já os estabelecimentos terão várias opções para receber 
a confirmação do débito: por SMS ou por um software de 
celular, por pager ou pela internet. Há ainda a opção de 
integrar o sistema Wappa ao de controle do estabeleci-
mento. Caso ocorra algum problema com o aparelho do 
cliente, como término da carga de bateria, não tem pro-
blema: ele pode digitar seus dados no celular do próprio 
restaurante, posto de gasolina, supermercado ou farmá-
cia ou ainda usar qualquer telefone fixo para ligar para 
uma central que funciona 24 horas para daí inserir sua 
senha e confirmar a transação.

A Wappa agora está correndo contra o relógio para au-
mentar o número de clientes e, ao mesmo tempo, expan-
dir a base estabelecimentos conveniados. Apesar de atuar 
no ramo de benefícios, a intenção da empresa é também 
vender a tecnologia para outras companhias do setor, que 
não são vistas como concorrentes, mas como eventuais 
clientes. Bancos, bandeiras de cartão de crédito e super-
mercados também estão na mira de Mota Junior. Uma 
das possibilidades do sistema, por exemplo, é permitir que 
empregados façam a compra do mês no lugar dos usuá-
rios. Quando passar pelo caixa, eles informarão o número 
do celular do patrão ao funcionário do supermercado, que 
o inserirá no sistema. Em poucos segundos, o usuário re-
ceberá em seu telefone móvel um pedido para confirmar 
o débito, efetivando assim a compra, descontada do total 
de benefícios a que tem direito no mês. “Ouvimos falar em 
pagamentos pelo celular há mais de dez anos. A diferença 
é que agora não estamos mais nos referindo ao futuro, e 
sim ao presente”, diz o executivo.

Text Box
Fonte: Meio Digital, ano 1, n. 1, p.42-43, out. 2006.




