
No cartão
ou no celular?
Com a chegada da concorrência, a Oi remodela seu programa,
de pagamentos por celular — um serviço com poucos ganhos
no presente, mas que pode ser decisivo no futuro
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usuários do sistema,
que substituí cartões
de crédito e débito
como meio de paga-
mento de produtos e
serviços. Mas, até
abril deste ano, a rede
credenciada para ven-
der produtos via celu-

lar tinha apenas 72 000 estabelecimen-
tos e o número de usuários não passava
de 200 000. Trocando em miúdos: o
Paggo não pegou. Embora o serviço
contasse com uma tecnologia conside-
rada inovadora e segura até pela própria
concorrência, sua chegada ao mercado
foi tumultuada por erros estratégicos e
dificuldades que todo produto ainda
desconhecido arrisca enfrentar. O desa-
fio do relançamento parece ainda maior.

é um sucesso, o sistema se parece com
o da Oi, no qual a compra é feita pela
comunicação entre dois aparelhos. No
Paggo, o lojista manda o pedido de apro-
vação da compra via mensagem de tex-
to e o usuário a autoriza digitando a
senha. É a própria operadora que envia
a fatura, faz a análise, dá o crédito e tem
de cobrar, depois, os inadimplentes. Já
no Japão, mercado no qual metade dos
donos de celular usa o telefone para pa-
gar contas, domina um padrão mais pa-
recido com o que está sendo lançado
agora pela Vivo, em parceria com Itaú e
Redecard. O número do celular substitui
o do cartão de crédito nas maquininhas
que as lojas já têm e o cliente usa o te-
lefone apenas para digitar a senha. A
conta vem na fatura do cartão de crédi-
to, o que libera as telefônicas de operar

Por que o celular ainda não virou cartão
As razões pelas quais, dois anos após o lançamento, o serviço
da Oi, o Oi Paggo, ainda não deslanchou

• REDE LIMITADA Os lojistas não
aderiram. São apenas 80 000 lojas
credenciadas. A Redecard tem 1,3 milhão

• BAIXA ADESÃO Apenas 200 000
dos 32 milhões de clientes da Oi
aderiram ao Oi Paggo

• BARREIRAS CULTURAIS Os lojistas não
aprenderam a operar o sistema e os
consumidores desconfiam da segurança

• JUROS ALTOS Os juros do Oi Paggo
chegam a 490% ao ano, o dobro da média
dos cartões, em torno de 235% ao ano

N
os últimos três meses, a opera-
dora de telefonia Oi rnobilizou-
se para o relançamento do Oi
Paggo, seu serviço de paga-

mentos por celular. Uma equipe de 250
promotores de vendas visitou 100 000
lojas em 21 cidades das regiões Sudes-
te e Nordeste do Brasil, conversando
com lojistas e propagandeando as van-
tagens do serviço. A publicidade em
torno dessa nova ofensiva foi pequena
— afinal, era o relançamento de um
produto colocado no mercado há apenas
dois anos e não havia uma história de
sucesso a ser contada. Lançado em ju-
lho de 2007, o Paggo nunca atingiu as
metas estabelecidas. O plano da Oi era
ter, até o final de 2008,100 000 pontos
de venda equipados e 2 milhões de

O Paggo nasceu como a única opção do
mercado e, agora, tenta deslanchar num
cenário de concorrência que envolve
outras operadoras de telefonia e insti-
tuições financeiras. "Pagamos o ônus
do pioneirismo, mas nosso serviço ain-
da é o melhor. Pretendemos popularizar
o Paggo de tal forma que ele passe a ser
o padrão", diz Roberto Rittes, diretor de
meios de pagamento da Oi.

A questão sobre qual padrão de fun-
cionamento vai prevalecer é essencial
para definir os rumos desse mercado, à
semelhança do que aconteceu nos pri-
mórdios do videocassete, quando havia
uma discussão sobre se o melhor forma-
to era o BetaMax, da Sony, ou o VHS,
da também japonesa JVC. Em países
africanos onde o pagamento por celular

como bancos. Há ainda um terceiro mo-
delo, lançado pelo Banco do Brasil e
pela Visa, que funciona basicamente
como uma mistura dos dois primeiros e
pode ser usado com qualquer operadora.
"Ainda é cedo para dizer qual sistema
vai prevalecer", diz Raul Moreira, ge-
rente de cartões do Banco do Brasil e
integrante do grupo que estuda o assun-
to na Febraban, a federação que reúne
os bancos. "Mas está claro que a barrei-
ra tecnológica não existe mais."

Sem a vantagem de estar sozinha à
frente em tecnologia, a Oi não pode se
dar ao luxo de repetir os erros do come-
ço. O primeiro foi apostar que a adesão
dos lojistas seria rápida e fácil. Como já
possuía até duas máquinas de cartão de
crédito, pelas quais pagava taxas de alu-
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Japão: o
aparelho já é
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para pagar
bilhetes
nas estações
de metrô
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guel e de administração, a maioria dos
comerciantes não viu vantagem em ade-
rir a um serviço que ainda não tinha uma
base grande de clientes e que também
cobrava taxas de administração, ainda
que menores. A equipe inicial incumbi-
da de disseminar o serviço era formada
por apenas 60 pessoas, responsáveis por
credenciar restaurantes, lojas, drogarias,
hotéis e todo tipo de estabelecimento nos
16 estados onde a Oi atuava. Com um
time reduzido, o processo tornou-se mui-
to mais lento do que o esperado. Mesmo
os estabelecimentos que aderiram ao
sistema não tinham funcionários bem
treinados para usá-lo, o que fez com que
uma transação que deveria ser prática e
rápida se transformasse num desafio à
paciência. Aos poucos, também ficou
claro que a Oi havia oferecido o serviço
a clientes errados. Os usuários que rece-
beram as primeiras ofertas de adesão já
tinham cartão de crédito e não se inte-
ressaram. Ao mesmo tempo, a maior
parte dos que buscavam voluntariamen-
te o serviço tinha o crédito negado após
a avaliação de risco. Apenas 15% do
1,3 milhão de clientes que se interessa-
ram pelo produto no primeiro lançamen-
to teve o crédito aprovado. Justamente
por não ter experiência na concessão de

crédito, a operadora passou a cobrar ta-
xas de juro ainda mais altas do que as
dos cartões (veja quadro).

Na nova estratégia, a Oi dará atenção
especial à classe C. No roteiro da equi-
pe de vendas que trabalha no relança-
mento estão pequenos varejistas e pon-
tos de táxi. Os procedimentos para a
análise de crédito foram reformulados t

A questão sobre qual
padrão prevalecerá
é essencial para
definir os rumos
desse mercado
as equipes passaram a oferecer linhas de
crédito pré-aprovadas. Um novo produ-
to Paggo, que torna possível carregar o
celular com créditos para gastar nas lo-
jas, será lançado até o fim do ano. Um
novo logotipo, mais chamativo, foi de-
senvolvido e funcionários dos estabele-
cimentos credenciados receberão trei-
namento. Entre abril e junho, 8 000
novos pontos de venda entraram para a

rede e a média de transa-
ções no sistema aumen-
tou 35%. É um avanço,
mas ainda muito peque-
no, considerando-se o
tamanho das verdadeiras
concorrentes do Paggo,
que não são as outras
operadoras, mas sim as

empresas de cartão. A Redecard, que
filia lojas para a bandeira Mastercard no
Brasil, tem 1,2 milhão de lojas e realiza
uma média de 75 milhões de transações
de crédito por mês. A Visanet, respon-
sável pelo credenciamento de lojas para
a marca Visa, está em l,5 milhão de es-
tabelecimentos e faz mensalmente
140 milhões de transações. Ambas pes-
quisam a melhor forma de entrar no
mercado de pagamentos via celular há
pelo menos dois anos e, segundo seus
executivos disseram a EXAME, só não
tinham apostado pesado no filão porque
ainda não estavam certas de qual o me-
lhor padrão para fazê-lo.

EMBORA O INÍCIO TENHA SIDO difícil.
ainda há tempo para a Oi convencer o
mercado de que seu sistema é o melhor.
Mas a janela está se fechando. As admi-
nistradoras de cartão e os bancos, que
patrocinam um grupo de estudos a res-
peito na Febraban, devem chegar a um
consenso sobre o melhor modelo tecno-
lógico em poucos meses. Segundo os
analistas do setor, não é credenciando
lojinhas que a Oi vai sobreviver e con-
vencer a concorrência de que seu mode-
lo deve ser adotado. "Para emplacar,
será preciso abrir o serviço para outras
empresas de telefonia e firmar parcerias
com as administradoras de cartão", diz
Júlio Puschel, consultor do Yankee
Group. "A briga para credenciar lojistas
é muito acirrada entre as administrado-
ras, que podem esmagar a Oi em pouco
tempo." Mesmo no mercado japonês,
modelo que todos querem copiar, o ce-
lular é o meio, mas os clientes escolhem
se querem ser cobrados pelo banco ou
pela operadora. "Parcerias serão inevitá-
veis", diz Rittes, o diretor responsável
pelo Paggo. A questão, pelo jeito, é saber
por quanto tempo a Oi conseguirá resis-
tir sozinha ao ataque da concorrência.

Falco, da
Oi: a nova
estratégia
para o
Paggo foi
desenhada
para atrair
a classe C
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