
A MobileCard adia os planos, mas não desiste. 
 

 
 
André Zandonadi, presidente da MobileCard, visitou executivos de operadoras de telefonia 
celular nos últimos 19 meses, para convencê-los a transformar o celular num cartão de 
crédito. "Nas grandes operadoras", diz André, "o ritual de lançamentos demora demais." 
 
Em cada operadora, ele explicou todo o serviço para no mínimo três executivos: o diretor de 
marketing, o diretor de produtos e o diretor de tecnologia. Depois das explicações, deixou um 
plano de negócios completo antes de ir embora. Nada aconteceu. 
 
Em junho de 2007, André achava que o serviço da MobileCard faria sucesso, e ele montaria 
um datacenter no Brasil. Mas o serviço ainda funciona no datacenter de Nova York. André 
postergou o plano de negócios da MobileCard no Brasil em um ano. 
 
André só conseguiu convencer até agora os executivos da CTBC. Desde junho de 2007, 
qualquer pessoa, ao pagar uma conta numa das mil lojas cadastradas, diz o número do 
celular de algum dos 50 mil clientes cadastrados da CTBC; o lojista inicia a operação de 
pagamento, o dono do celular recebe uma mensagem, digita uma senha e aprova a compra. 
(O pagante e o dono do celular podem ser a mesma pessoa ou duas pessoas distintas, como 
pai e filho.) 
 
Como André conseguiu investidores em Nova York, vendeu serviços primeiro nos Estados 
Unidos. Clientes da Verizon usam o celular para pagar contas; em breve, os clientes da AT&T 
também. Tanto na Verizon quanto na AT&T, os executivos aprovaram a MobileCard por meio 
de rituais mais simples. Se o americano se interessa, tudo acontece rápido. Se não se 
interessa, ele diz logo e na cara. 
 
Para André, os executivos das celulares brasileiras se desculpam assim pela demora: 
"Queremos um grande banco do nosso lado." Mas depois eles afastam o pessoal dos bancos. 
 
Quando o cliente usa o celular para pagar a conta, diz André, o lojista deve pagar comissão 
de 3% no máximo. Os executivos das operadoras querem l ponto porcentual só para elas — 
além da remuneração pelo tráfego. Sobra pouco para o banco, que embolsa mais quando o 
cliente usa um cartão de crédito comum. 
 
Rede de supermercados 
 
Nos Estados Unidos, a Verizon fechou acordo com transportadoras, que lutam para controlar 
custos. Como o preço do diesel aumentou muito, 930 transportadoras já foram à falência. 
Com um celular cedido pela transportadora, o motorista fala e paga as despesas de viagem 



que os sistemas da transportadora aprovam, conforme regras rígidas. 
 
André achou que o modelo funcionaria no Brasil. Foi atrás de empresas que já têm acordo 
com administradoras de cartões de crédito. Achou uma. Em poucos dias, uma grande rede de 
supermercados anuncia: seus clientes poderão usar o celular para pagar a conta. Na verdade, 
dizem os executivos da rede, o que deve acontecer é: a empregada ou o motorista vai fazer 
as compras; na hora de pagar, diz o número do celular do patrão; o patrão recebe a 
mensagem, digita a senha e paga a conta. Ninguém carrega dinheiro. 
 
Sem a bênção da operadora, o cliente terá de ir até uma das lojas do supermercado para 
instalar um pequeno programa da MobileCard. A partir daí, o celular usa o canal de dados 
(disponível para todos) para realizar a transação. Ninguém precisa pedir a bênção da 
operadora. 
 
Os americanos são bem práticos, diz André. Em maio, ele voou até Atlanta, dirigiu dez 
minutos até Alpharetta, André, da MobileCard: o pagamento via celular vai acontecer, com ou 
sem o apoio das operadoras, localizou um predinho de três andares — e se reuniu com os 
investidores da MobileCard numa salinha do segundo andar. A reunião durou 45 minutos. A 
história da MobileCard mudou. 
 
André contou o negócio com o supermercado no Brasil. Eles decidiram então construir um 
portal com um kit completo e grátis para criadores de software. Eles devem usar o kit para 
embutir o pagamento via celular em ERPs, CRMs, jogos. Eles devem vender isso para 
supermercados, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, shoppings — e prefeituras. O 
prefeito de Belo Horizonte negocia com a CTBC — o cidadão conseguirá pagar o IPTU com o 
celular. "O pagamento via celular vai acontecer", promete André. Com operadora ou sem 
operadora. 
 
Leia mais:  
 
Atalho 
 
Há um ano, André Zandonadi, presidente da MobileCard, tinha acabado de fechar um 
contrato com a CTBC, pelo qual os clientes da CTBC passariam a usar o celular para pagar 
contas. Em poucas semanas, milhares de clientes se cadastraram, e milhares de lojistas 
também. Então André achou que o mesmo fenômeno se repetiria nas operadoras maiores - 
mas não se repetiu. As operadoras grandes, diz André, lançam novos serviços depois de um 
ritual muito lento de aprovações e testes. Ele desistiu de esperar. Em maio, os acionistas 
decidiram distribuir ferramentas para a criação de aplicações para o sistema da MobileCard. 
André já fechou acordo com uma grande rede de supermercados de São Paulo. 
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