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Às compras com o celular Supermercados, lojas e bancos aderem à tecnologia, que terá 10% do 
comércio online 

Aguinaldo Novo e Bruno Rosa  
SÃO PAULO e RIO 

Em fase de testes no exterior, a tecnologia que permite usar o aparelho celular para pagar despesas 
em estabelecimentos previamente credenciados começa a chegar também ao Brasil, com potencial 
para abocanhar boa parte das operações de outros meios de pagamento no país. Somando cartão de 
crédito, de débito e boletos bancários, são mais de 6,5 bilhões de transações por ano. Pelas contas da 
consultoria Fazion, especializada em redes móveis, o volume de compras pelo novo canal deve 
representar entre 5% e 10% do faturamento do varejo eletrônico no país, que no ano passado 
alcançou R$ 6,5 bilhões. 
A tecnologia que viabiliza as compras via celular varia conforme a operadora de telefonia, mas o 
procedimento é basicamente o mesmo. O cliente informa o número de seu celular ao lojista, que 
entra em contato com a operadora. Em poucos segundos, o consumidor recebe um torpedo ou uma 
ligação com o pedido para confirmar o valor da compra e o nome do estabelecimento em que está 
fazendo a aquisição. Após a confirmação, basta digitar uma senha para efetuar a transação. A compra 
pode ser feita à vista ou prazo. 
Diante de tal facilidade, o diretor de Produtos e Serviços da Vivo, Alexandre Fernandes, acredita que 
o uso do cartão de crédito tende a ficar obsoleto. 
— A cultura de migração já está acontecendo — diz ele, que promete o lançamento de um modelo 
de pagamento pelo celular e o desenvolvimento de mecanismo capaz de ler códigos de barras. 

Na mira, taxistas e profissionais liberais 

� O Brasil é o único país na América Latina onde a Mastercard mantém testes-pilotos para o uso de 
celulares como meio de pagamento. A orientação geral vem do escritório de Londres. 
O lance mais recente da empresa foi dado em São Paulo neste mês. 
Portadores do Mastercard que passaram o carnaval no litoral norte paulista puderam comprar 
sorvetes sem necessidade de carregar dinheiro ou cartão no bolso. A venda, em parceria com a 
Kibon, era registrada no celular do vendedor. 
— O foco inicial é propiciar a operação em lugares aonde o cartão de crédito não chega — afirma o 
diretor de Pagamentos Avançados da Mastercard, Luiz Roncato. 
Outra experiência bem-sucedida vem do Banrisul, que habilitou a função de pagamentos do seu 
cartão de débito para ser usado no celular. Após um teste no litoral do Rio Grande do Sul, o serviço 
será estendido a partir de março para todo o estado. Na mira do banco, além de lojas, estão 
motoristas de táxi e profissionais liberais e autônomos, como bombeiros. 
— Tudo é feito em segundos. O comprador digita o número do lojista, que recebe um aviso dizendo 
se a venda é à vista ou parcelada — diz o vice-presidente do banco, Rubens Bordini. 
Os empresários miram uma base de potenciais clientes que não pára de crescer. Relatório da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT) mostra que o Brasil foi o terceiro país que mais atraiu 
assinantes de celular em 2007, atrás apenas de China e Índia. Só no ano passado, foram habilitados 
21 milhões de novos aparelhos no país — recorde histórico desde a abertura desse mercado, em 1990 
—, com crescimento de 17%. 
Hoje, o Brasil tem 120,9 milhões de celulares em uso. A base de assinantes tem crescido mais rápido
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que o número de novas contas bancárias. 
Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), nos últimos três anos, o número de contas 
correntes aumentou entre 5% e 7%. Em 2006, eram 102,6 milhões de contas. 
Em associação com a administradora de crédito Paggo, a Oi lançou em setembro passado o Oi 
Paggo. 
Clientes pré-pagos e pós-pagos da operadora podem usar o aparelho para pagar contas em 22 mil 
estabelecimentos comerciais no Brasil. Segundo Flávia Bittencourt, diretora de Marketing de Varejo 
da Oi, uma das metas é ampliar o serviço de nove para 13 estados até o fim de junho: — O ano 
passado foi de consolidação do modelo, que se provou economicamente viável. Para 2008, nossa 
meta é de expansão agressiva. 
A estudante Júlia Garone Jordão conhece bem o serviço. Quando vai jantar no restaurante Joe e 
Leo’s, no Leblon, Zona Sul do Rio, um dos locais credenciados da Oi Paggo, ela sempre paga a 
conta com seu celular: — É supersimples de usar. Acho seguro, pois não preciso andar com dinheiro 
nem com cartão de crédito. 
Redes como o Pão de Açúcar e o HSBC também estudam oferecer a nova modalidade de pagamento 
em parceria com a Fazion, que desenvolve o software para os celulares. 
Americanas.com e Pernambucanas já aceitam o celular como forma de pagamento e vêm, segundo 
analistas, obtendo bons resultados. No Sul do país, a rede de supermercados Angeloni também 
começou a vender produtos por meio do celular. 
Nos EUA, mais de 100 mil americanos utilizam o aparelho para pagar contas. De acordo com a 
consultoria americana Arthur D. Little, o pagamento via celular cresceu mais de dez vezes nos EUA,
passando de US$ 3,2 bilhões, em 2003, para US$ 40 bilhões em 2006. A tendência forçou a Google 
a pensar em um novo esquema móvel de pagamento, no qual os usuários pagariam por produtos e 
serviços com uma simples mensagem de texto. O serviço seria chamado de Gpay. 

Desafio é escolha do modelo de negócios 

� O interesse de bancos, emissoras de cartões e empresas está na possibilidade de redução dos 
custos operacionais. Se há consenso em relação a isso, também é unânime no mercado que ainda é 
preciso vencer desafios — o tecnológico seria o menor deles. O grande nó é quanto ao modelo de 
negócio, ou seja, como seria a divisão de receita entre os agentes econômicos. 
A primeira tentativa de acordo deve vir a público até meados deste ano: a Febraban promete divulgar 
o resultado de consultas para a escolha de um padrão único de serviços — que possa ser usado por 
todas as operadoras e que permita a compensação de forma segura das operações entre os bancos. 
— Todo mundo diz que o celular é uma mina de ouro, mas por enquanto cada um fica puxando a 
sardinha só para o seu lado — afirma o diretor do Setor de Tecnologia e Automação da Febraban, 
Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca. 
Outra dificuldade está no preço das operações via celular. O consumidor paga hoje, em média, R$ 6 
por um pacote de 1 mega de informações via GPRS, uma das tecnologias de transmissão de dados à 
disposição no mercado. Essa conta vai continuar com o consumidor, mas o desafio é encontrar a 
melhor relação para atrair novos usuários. � 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 mar. 2008. Economia, p. 19.




