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Nos Estados Unidos, existem revistas que possuem etiquetas nos anúncios publicitários com 
informações que permitem ao leitor efetuar, por meio de uma mensagem de SMS enviada pelo 
celular, a compra do produto divulgado na respectiva publicação. O ouvinte de rádio também 
pode se servir de um processo semelhante. Se quiser comprar o CD de uma música que 
escutou no rádio, basta mandar por SMS o número de um código anunciado pelo locutor. Essa 
modalidade é chamada pelos marqueteiros americanos de "m-commerce", explica Claudio 
Nasajon, diretor da Tagshop, empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos. Ele 
explicou o funcionamento do serviço durante o 1º Forum Mobile + Negócios, evento realizado 
até ontem em São Paulo que discute tendências do marketing em telefonia móvel.  
 
"Nos Estados Unidos, a pessoa pode pedir comida por SMS", conta.  
 
A companhia oferece esse tipo de serviço no Brasil por meio de ferramenta que leva o nome 
da empresa.  
 
O primeiro passo para sua utilização é o consumidor fazer um cadastro no site. A pessoa envia 
um SMS com o número da etiqueta. O estabelecimento responde e solicita a senha; o usuário, 
então, autoriza a compra e reenvia a mensagem. No Brasil, a companhia já fechou parceria 
com Ponto Frio, Fast Shop e Polishop. O sistema já opera com a Claro, Oi e Vivo.  
 
Já a Oi Paggo tem uma ambição bem maior: ser um cartão de crédito. O diretor-geral da Oi 
Paggo, Roberto Rittes, assume que a tarefa não é fácil. "No ano passado, estivemos na mídia 
com o Oi Paggo. Percebemos que a operação exige um ônus muito grande. Por isso, 
resolvemos tirar a campanha do ar para repensar o conceito. Voltaremos com uma nova 
estratégia em 2009", diz. Atualmente, o Oi Paggo está presente em 60 mil estabelecimentos e 
possui uma base de 130 mil usuários.  
 
A estratégia da companhia é simples. Hoje, para um estabelecimento receber um cartão de 
crédito, há gastos com o aluguel do equipamento e o desconto da taxa de administração, 
explica Rittes. No caso do Oi Paggo, a companhia negocia melhores taxas, e o comerciante só 
precisa ter um celular com o chip da Oi. A operação funciona assim: o consumidor informa o 
número do celular. Depois recebe uma mensagem com o valor da compra e uma solicitação de 
senha; em seguida, a operação será completada.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C3. 


