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Segundo o Ibope, no ano passado foram movimentados cerca de R$ 6 bilhões em compras on-
line no Brasil. A base de internautas para o cálculo foi de 40 milhões de usuários. Agora 
imagine 120 milhões de usuários de telefonia celular ávidos por novidades e facilidades para o 
dia-a-dia. 
 
Pensando nesse filão, a Tagshop desenvolveu um sistema que intermedeia compras entre 
usuários de telefonia móvel e lojas, grandes magazines e distribuidoras. A nova plataforma 
integra sistemas de comércio eletrônico de diversos varejistas, atribuindo aos produtos códigos 
exclusivos e diferenciados por veículo de comunicação, chamados "tags" (etiquetas). 
 
Para comprar, o primeiro passo é efetuar o cadastro no site da empresa 
(www.tagshopping.com.br) ou das lojas associadas. A partir daí, o consumidor, ao ver um 
produto anunciado com código Tagshop em jornais, revistas e outdoors, pode adquirí-lo 
enviando um SMS do seu celular, sem precisar se dirigir à loja. A Tagshop efetua somente a 
ordem de compra, é de responsabilidade do varejista a cobrança e a entrega do produto. 
 
“Apesar da responsabilidade ser da loja, teremos um call center para dar suporte ao cliente e 
interceder se houver demora na entrega. Podemos até descredenciar alguma loja se ela não 
estiver cumprindo com os prazos”, afirma Claudio Nasajon, diretor da empresa. 
 
O SMS custará R$ 0,31 mais impostos, e a segurança fica por conta de uma senha de 
confirmação e da ausência de troca de informações via celular. “As informações estarão no 
cadastro feito na internet, o endereço de entrega também não pode ser mudado, tudo pensado 
na segurança”, diz Nasajon. 
 
Além disso, o executivo ressalta que o sistema é eficaz para as lojas calcularem o ROI (retorno 
sobre investimento) de marketing. “Pode-se colocar uma tag diferente em cada outdoor. Em 
anúncios de rádio, uma tag diferente em cada horário, assim o lojista terá uma noção exata do 
que está funcionando ou não em termos de propaganda”, afirma. 
 
O sistema está em fase de testes. O inicio das operações está previsto para o mês de maio e 
contará com grandes redes varejistas e prestadores de serviço como associados. 
 
O executivo afirma que tudo já está devidamente patenteado, inclusive a palavra "taguear", 
que será usada para caracterizar o ato de colocar tags em produtos. A empresa espera 
movimentar R$ 30 milhões, o equivalente a um milhão de ordens de compra com um ticket 
médio de R$ 30, até o final do próximo ano. “Clientes como Ponto Frio, Hermes, Casa e Vídeo, 
editora Campus Elsevier e Ingresso Fácil já manifestaram intenção de aderir ao sistema, tão 
logo esteja disponível. E as operadoras Vivo e Claro já fecharam a parceria para usar nosso 
sistema”, diz Nasajon.  
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