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A maioria das capitais e muitas
cidades brasileiras já imple-
mentaram o bilhete eletrônico
como principal meio de paga-
mento do transporte público lo-
cal. São cartões, em geral, sem
contato, que realizam a transa-
ção por aproximação. Eles já es-
tão na mão de muitos brasileiros
que não saem de casa sem o
plástico no bolso.

E por que não ampliar as fun-
cionalidades desse cartão? Foi o
que se perguntou mineira Junia
Moreira da Fonseca, que já tra-
balhava há anos no segmento de

cartões de crédito. A pergunta
virou projeto pessoal, desenvol-
vido em parceria com o Grupo
Guanabara, que atua exatamen-
te na área de transportes públi-
cos. Assim nasceu a Libercard.

“Nosso objetivo é transfor-
mar o cartão, hoje usado exclu-
sivamente para o pagamento de
transporte, em cartão múltiplo,
com as funções de crédito, dé-
bito e pré-pagamento”, conta
Junia, sócia-diretora da empre-
sa. Mesmo com a implementa-
ção de outras funções, o cartão
continua sendo utilizado apenas
por aproximação. “Hoje, 75 mi-
lhões de cartões sem contato
são usados pela baixa renda no

Brasil no transporte público. É
uma boa oportunidade de in-
clusão financeira.”

O primeiro lugar a receber a
iniciativa foi a capital cearense,
Fortaleza. “É uma praça recep-
tiva à inovação”, comenta Ju-
nia. Além da capital, hoje ela
está presente em 22 outras cida-
des da região metropolitana de
Fortaleza e na região do Cariri,
que engloba Juazeiro do Norte,
Crato e Barbalha. O objetivo da
bandeira, atualmente local, é se
tornar nacional. “Estamos em
conversações avançadas com
operadoras de transportes de
grandes cidades, algumas capi-
tais”, conta Junia, sem dizer

nomes. “Como boa mineira, fi-
carei quietinha”, brinca.

De abril de 2008, quando a
Libercard começou a atuar, até
agora, a empresa converteu 161
mil bilhetes eletrônicos de
transportes para cartões múlti-
plos. Isso representa, porém,
apenas 10% de toda a base de
bilhetes eletrônicos das cidades
que mantêm parcerias com o
cartão Libercard. A meta é mi-
grar 25% dos 1,5 milhão de bi-
lhetes até o final do ano.

Para expandir as operações
nacionalmente, Junia não des-
carta a possibilidade futura de
fechar parceria com uma cre-
denciadora de estabelecimentos

Libercard transforma
bilhete de transporte
em cartão de crédito
Iniciativa, que começou em Fortaleza
e em dois anos transformou 160 mil
cartões eletrônicos em múltiplos,
prepara-se para atingir todo o país

Primeiro local a
receber a novidade
foi Fortaleza.
A empresa está
presente ainda
em outras 22
cidades do Ceará
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R$ 5 mi
é o volume mensal de compras
que os portadores fazem com
o cartão, sem considerar o uso na
operação do transporte coletivo.

Projeto-piloto da Visa está
prestes a ganhar novos
bancos e operadoras
de telefonia como parceiros

Na Ásia e nos Estados Unidos, o
uso de cartões sem contato —
em que a transação é efetivada
com a aproximação do plástico
da máquina leitora — é ampla-
mente difundido pela conve-
niência e agilidade. No Brasil,
ele tem sido popularizado nos
transportes coletivos, com os
bilhetes eletrônicos, mas o uso
dele para pagamento de com-
pras ainda é incipiente.

A Libercard se autointitula a
primeira rede de pagamentos
sem contato do Brasil, com a
iniciativa que iniciou em abril
de 2008 em Fortaleza (Ceará) de
transformar o bilhete eletrônico
de transporte em cartão de cré-
dito, débito e de benefícios.

Em julho do mesmo ano, a
bandeira de cartões Visa lançou
um projeto piloto de pagamento
sem contato com o Bradesco e a
Cielo. No ano passado, o Banco
do Brasil também aderiu ao pro-
jeto, também com o pagamento
sem contato no celular — em
que a aproximação do aparelho
substitui o plástico —, em que a
operadora de telefonia celular
Claro também entrou como par-
ceira. “Estamos fechando com
mais uma operadora de celular e
outros bancos”, diz Marcelo
Sarralha, diretor de Produtos da
Visa do Brasil, sem poder citar
nomes ainda.

Essa forma de pagamento
está disponível somente para os
funcionários da Visa, Bradesco,
BB, Claro e Cielo e não tem data
prevista para ser lançada co-
mercialmente, o que depende
dos bancos emissores de car-
tão. No ano passado, foi a vez
da Mastercard — em parceria
com a Credicard e Redecard —

lançar um piloto no bondinho
do Pão de Açúcar, rede de cine-
mas UCI, McDonald´s e esta-
cionamentos Estapar/Riopark,
no Rio de Janeiro.

Segundo o diretor da Visa,
esse projetos demoram para ga-
nhar escala, pois dependem da
adaptação pelas operadoras de
cartões dos terminais de paga-
mento e da adaptação também
dos bancos de seus sistemas de
gestão de risco. “Com esses pi-
lotos, estamos preparando o
terreno para um lançamento
massivo”, diz Sarralha.

Transações rápidas
As transações com cartão sem
contato normalmente dispen-
sam o uso de senhas, pois fo-
ram pensados para transações
de baixo valor, que têm baixo
risco de fraude, para aumentar
a velocidade da transação. “São
para transações corriqueiras,
diárias e de pequeno valor”,
diz Sarralha. Segundo ele, são
ideais para lugares com grande
movimento concentrado em
um curto espaço de tempo,
como restaurantes e cafés.

No caso da Libercard, que
está colocando funções que
permitem transações de valores
mais altos no cartão, o uso da
senha foi adotado. ■ T.F.

As transações com
cartões sem contato
normalmente
dispensam o uso
de senhas, pois
foram pensadas
para transações
de baixo valor

comerciais para a aceitação do
cartão. Hoje, esse mercado é di-
vidido entre Cielo e Redecard.

A Libercard trabalha de for-
ma verticalizada: é, ao mesmo
tempo, bandeira, administra-
dora de cartões de crédito e cre-
denciadora de estabelecimentos
para a aceitação dos seus car-
tões. “Como é uma inovação,
começamos fazendo tudo, mas
devemos fazer uma parceria em
breve”, diz Junia.

E as perspectivas são positi-
vas, já que as duas grandes
bandeiras internacionais (Visa
e Mastercard) têm projetos pi-
lotos de pagamentos sem con-
tato (contactless, em inglês)

no Brasil, o que obriga as cre-
denciadoras a adaptar suas
máquinas para fazer esse tipo
de transação.

“No Brasil, tem sido crescen-
te o interesse de instituições fi-
nanceiras em parcerias com o
segmento de transportes, um
bom canal para gerar uso ao
cartão”, diz Fernando Castejon,
presidente da IntelCav, umas da
maiores fabricantes de cartão
no Brasil, e que produz cartões
com a tecnologia sem contato.
Ele avalia, no entanto, que esse
é um mercado de nicho, para
transações de baixo valor e que
os cartões com contato conti-
nuarão sendo muito usados. ■

Tendência é
de transações
sem contato

CARTÕES

161 mil
é o número de bilhetes
eletrônicos de transporte coletivo
que a Libercard converteu
para cartões múltiplos nas
cidades do Ceará em que atua.

TRANSAÇÕES

120 mil
é o número de transações que os
portadores dos cartões Libercard
fazem, em média, por mês.

GASTOS

LOJAS

Mil
é o número de estabelecimentos
comerciais afiliados para receber
os cartões Libercard, além
de 2.500 ônibus e 500 vans
que também aceitam o plástico.

QUEM É

Grupo Guanabara,
dona da Libercard

A Libercard pertence ao grupo
carioca Guanabara, que possui 25
empresas de transporte urbanos,
intermunicipais e interestaduais
de passageiros no Brasil.
A empresa atua também no
setor hoteleiro, de turismo
e imobiliário. As empresas do
grupo transportam mais de um
milhão de passageiros por dia.

✽

Caio Ferreira

“Nosso objetivo é transformar
o cartão que hoje é usado
exclusivamente para
o pagamento de transporte
em cartão múltiplo,
com as funções de crédito,
débito e pré-pagamento

Junia Moreira da Fonseca,
sócia-diretora da Libercard

Premiê e BC japonês discutem iene
O primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, e o presidente do Banco
Central do país, Masaaki Shirakawa, discutiram o iene e concordaram
em trabalhar juntos, durante uma conversa por telefone ontem.
Kan não pediu que o banco central afrouxe ainda mais a política
monetária. O porta-voz-chefe do governo disse que os dois não
falaram sobre intervenção cambial, desapontando os mercados,
que esperavam uma resposta mais ativa à alta do iene.

● As 8h, a FGV divulga sondagem
do consumidor de agosto.
● Às 10h30, o BC divulga as
operações de crédito de julho.
● Às 11h30, a CNI divulga a
sondagem industrial de julho.
● O Tesouro divulga o resultado
primário do governo central.

AGENDA DO DIA
Koichi Kamoshida/Bloomberg

2008 Citation Mustang - PT-MCL
2006 King Air 350 - PR-DAH
1996 Bombardier Learjet 31A ER - PP-CTA

2001 Augusta Power- PP-MPE
2001 Phenom 100
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 36-37.
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