
VAI PAGAR
NO TWITTER?

Primeiro foi o PayPal.
Agora, novas formas

de pagamento na web
estão desafiando

a indústria de cartões

Edifícil imaginar o mundo sem o
dinheiro de plástico, cartões de

crédito e de débito, que nos permitem
comprar de tudo sem ter de andar com
dinheiro ou cheques. Mas um grupo
de empresas, a maioria americanas,
acredita que essa indústria que movi-
menta mais de US$ 3,3 trilhões anu-
almente no mundo pode ser batida,
inclusive para o bem da economia.

O assunto mereceu uma repor-
tagem de capa da revista Wired e tem
sido tratado com crescente intensida-
de pela imprensa americana. O alvo
do ataque é a cara infraestrutura cria-
da pelas empresas de cartões. Quando
o dinheiro de plástico foi criado, na
década de 50, ele era uma inovação gi-
gantesca, mas seu maior problema era
a dependência de estruturas físicas
enormes. Redes de comunicação, ser-
vidores, máquinas para registrar as
transações, tudo em um sistema caro
para ser mantido. Ainda hoje, uma loja
leva de um a três dias para receber o di-
nheiro de uma compra feita via cartão
e as empresas intermediárias ficam
com até 3,5% do valor da transação.

A lógica por trás do movimen-
to que está ocorrendo é simples. A
internet torna a estrutura das com-
panhias de cartão anacrónica e tem
o potencial de derrubar o custo das
transações eletrônicas a uma fração
do atual. O pioneiro nessa história
foi o PayPal. Criado em 1998, ele uti-
liza um software para criptografar e
permitir transferências financeiras
entre computadores. Comprado em
2002 pelo eBay, tornou-se a forma de
pagamento mais usual no site de lei-
lões. Abrir uma conta no PayPal não
custa nada e permite que se trans-
fira dinheiro para qualquer pessoa
com e-mail e uma conta de banco. A
vantagem sobre as redes de cartões
é que algumas etapas da transação
são eliminadas, a velocidade de pa-
gamento é muito maior e o custo final
é uma fração do obtido pelos cartões.

O PayPal estava fundamentalmen-
te centrado em transações no eBay,
mas no ano passado a empresa deci-
diu abrir parte do seu código para que
desenvolvedores criassem novos ser-
viços com base em sua plataforma. A
resposta é uma demonstração de como
a web poderá transformar os meios de
pagamento. Mais de 15 mil programa-
dores passaram a desenvolver solu-
ções. Um exemplo é o Twitpay, start up
criada pelo engenheiro Michael Ivey.
Com ele é possível efetuar pagamen-
tos ou enviar dinheiro a outra pessoa
pelo Twitter. A start up nasceu de um
equívoco. A esposa de Ivey enviou de
seu celular uma mensagem de Twitter
para o marido. Mas em vez de enviá-la
de forma privada, o fez como pública.
Ivey respondeu, também publicamen-
te, que "pagar alguém deveria ser tão
simples como enviar um tweet". Os
amigos que receberam a mensagem
concordaram e começaram uma dis-
cussão que resultou na nova empre-
sa. O Twitpay já tem 15 mil usuários.

O PayPal e as empresas que gra-
vitam em torno dele não são as únicas
que estão se mexendo. Na Obopay,
start up que recebeu apoio da Nokia,
pagamentos podem ser feitos por
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smartphone. Basta um número de
identificação. Adeus, plástico. Ama-
zon e Google estão abrindo suas tecno-
logias internas de "carrinho de com-
pras" para outros varejistas online.
Também querem ser players no mun-
do do dinheiro online. O Facebook, por
sua vez, está desenvolvendo um siste-
ma próprio de pagamento para bens
comprados virtualmente em sua rede
social. A Apple e a Research in Motion
(empresa do BlackBerry) abriram o có-
digo para desenvolvedores poderem
cobrar taxas de inscrição a seus apli-
cativos. Na Apple, isso está tornando
o iTunes uma plataforma financeira.

É claro que os sistemas virtuais de
dinheiro não estão imunes a dúvidas.
Uma das mais importantes é sobre a
regulamentação e a segurança. Hoje o
volume de transações por meio dessas
alternativas é pequeno demais para
gerar problemas, mas à medida que ele
cresce a pergunta é quem vai garantir
que o sistema efetivamente funcione.
Seja como for, os desbravadores desse
novo universo continuam a investir.
Acreditam que a indústria de cartões
é um dinossauro que cobra demais
da sociedade por um serviço que hoje
pode ser feito de forma mais eficiente.
Se estiverem certos, provavelmente
provocarão um impacto tão transfor-
mador como o que a indústria que que-
rem substituir teve há mais de 50 anos.
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