
5 praias do Rio de Janeiro 
são famosas por lançar 
moda. Do famoso e po
lêmico biquíni fio dental, 
nos anos 1980, ao fute-

vôlei, as areias cariocas servem como 
uma grande vitrine na alta estação. 

No último verão, não foi diferente. 
Mas, dessa vez, a novidade não ves
tiu os corpos bronzeados; estava na 
palma da mão: era o pagamento de 
contas via celular. Frequentadores da 

orla entre o Leme e o Leblon puderam 
pagar o que consumiam nas praias 
com cartão de crédito através do te
lefone móvel. O serviço foi oferecido 
por 50 barracas cadastradas na Rede 
Ello Empreendedor. 

Nessa nova tecnologia, o consumi
dor não precisa de dinheiro nem cartão 
para fazer as suas compras. De casa, 
ele deve cadastrar o seu celular e car
tão de crédito na internet. Já na praia, 
o vendedor registra o valor em uma 

máquina e, pelo celular, o consumidor 
confirma a compra. O valor é cobrado 
diretamente do cartão do usuário. 

"É um sistema seguro e traz van
tagens para todos", diz Marcelo We
ber, gerente de Acesso a Mercados 
e Serviços Financeiros do Sebrae/RJ. 
Segundo ele, os frequentadores da 
praia sempre tiveram seus gastos 
limitados, já que muitos não se sen
tem seguros em levar cartão de crédi
to nem grandes quantias de dinheiro 



para a praia. "Para os proprietários 
das barracas, além da segurança de 
também não andarem com valores 
altos no bolso, o sistema permitiu 
um incremento em suas vendas, 
já que com o cartão de crédito os 
clientes se sentiram livres para gas
tar mais durante o verão", completa. 

Mas o pagamento de compras a 
crédito via telefone celular não é ex
clusividade dos cariocas. Em São Pau
lo, a tecnologia já é uma realidade no 
comércio de Alphaville, onde a bandei
ra Novo E-Pay é aceita em uma fatia 
importante do comércio da região. 

Para se tornar cliente da Novo 
é preciso preencher um cadastro, 
que passará por uma análise de 
crédito para definição do limite de 
gastos mensais. No estabelecimento 
credenciado, o cliente se identifica 
mediante seu número de telefone ou 
código. Ainda no próprio aparelho, o 
cliente aciona um token (dispositivo 
de segurança oferecido gratuitamen
te pela Novo) para gerar um código 
que será informado ao caixa para a 
conclusão do pagamento. "Com isso, 
o cliente terá total autonomia, geran
do códigos de segurança únicos para 
cada transação", diz Anderson Cico-
toste, diretor da Novo E-pay. 

Outra vantagem do sistema é que 
o cliente tem isenção na tarifa de 
anuidade, comprovante de compra 
via torpedo e consulta de extrato na 
internet, com informações online e 
em tempo real. "O cliente também 
faz o pagamento de seus gastos de 
forma independente da conta telefô
nica. Um extrato mensal é enviado, 
com uma data de vencimento pre
viamente escolhida, e há a facilidade 
do pagamento em todas as agências 
bancárias", conclui Cicotoste. 

O Oi Paggo é um sistema pioneiro 
de pagamento via celular que existe 
desde 2006 e oferece seus serviços 
com praticidade e segurança. Pre
sente em 12 estados do Brasil, com 
aproximadamente 250 mil usuários 
e 75 mil lojistas cadastrados, traz 
conveniência e segurança para ou
tros tipos de transações remotas, 

como serviços de entregas, recarga 
de celular (com processo rápido e fá
cil via SMS) ou compras realizadas 
por terceiros (crianças, esposa, pa
rentes e empregadas domésticas), 
que o usuário aprova mesmo não 
estando na loja. 

"O Oi Paggo inova ao ser uma opção 
de modelo de pagamento também 
para áreas em que a penetração das 
bandeiras atuais de cartões de crédito 
é limitada, como nos estabelecimen
tos de pequeno porte ou de tíquete 
médio baixo, já que há uma parcela 
grande da população brasileira que 
não é bancarizada", garante Roberto 
Ritte, diretor-geral da Oi Paggo. 

No final de setembro, a empresa 
fechou uma parceria com o Banco 
do Brasil e a Cielo, o que ampliará 
a rede de aceitação de pagamento 

por meio de celular para 1,8 milhão 
de estabelecimentos. Na parceria, o 
Banco do Brasil e a Oi firmam acordo 
para emissão de cartões de crédito 
co-branded e pré-pagos, baseados 
na tecnologia mobile payment, en
quanto a Cielo e a Oi criam uma 
joint-venture direcionada à aceitação 
dessa forma de pagamento no Brasil. 

Na esteira dos concorrentes, a 
Redecard, braço da Mastercard no 
Brasil, também contra-ataca com 
o Foneshop. Nesse sistema, o ven
dedor instala um aplicativo no pró
prio celular e aceita o pagamento 
com qualquer cartão das bandeiras 
Mastercard e Diners. Além disso, o 
cliente tem a possibilidade de fazer 
o parcelamento em três vezes sem 
juros. "Nossa meta é que a Redecard 
cadastre estabelecimentos onde o 



meio eletrônico de pagamento ainda 
não é utilizado em todo seu potencial 
mas o pagamento remoto faz toda 
a diferença para o sucesso do negó
cio, como táxis, feiras livres, venda 
porta-a-porta, delivery, barraquinhas 
de praia e de camelôs", diz Gilberto 
Caldart, presidente da MasterCard 
Brasil. 

A Visa, por enquanto, possui um 
sistema similar oferecido somente 
aos clientes do Banco do Brasil. Mas o 
limite de gasto diário ainda é modes
to: R$ 100 por dia. A administradora 
de cartões prepara o lançamento de 
um sistema de mobile payment, no 
qual os usuários de smartphones, 
com entrada para cartão de memória 
5D, instalam um aplicativo no apare
lho. Nos estabelecimentos credencia
dos, basta aproximar o celular a um 

pequenototem e realizar o pagamen
to. A previsão é que o projeto piloto 
entre em funcionamento este ano. 

Já os donos de um iPhone vão 
ganhar uma nova modalidade de 
compras via celular: o iShop, criado 
pela empresa de consultoria e de
senvolvimento de software Concrete 
Solutions. Com o programa instala
do no aparelho, o consumidor realiza 
buscas rápidas de produtos sem se
quer precisar digitar uma palavra, a 
partir do recurso de reconhecimento 
de imagens disponível na platafor
ma. "A pessoa está andando na rua 
e vê um sapato em uma vitrine. Pelo 
celular ela pode fotografar o sapato 
e enviar a imagem para o iShop, que 
fará a identificação do produto na 
base do varejista, informará sobre 
os preços, condições de pagamento 



e fechará a transação normalmen
te, como já fazemos nos meios vir
tuais", explica Fernando de la Riva, 
sócio-diretor da empresa. 

Apesar das novidades, o serviço de 
pagamento via celular ainda engati
nha. O principal mercado de mobile 
payment é o Japão, onde é possível 
usar o celular até para pagar o tíquete 
do metrô e comprar refrigerantes em 
máquina. Os aparelhos habilitados 
para essa conveniência possuem um 
chip especial que emite ondas em ra
diofrequência. Para o consultorfinan-
ceiro Christian Saravi Casco, o sucesso 
naTerradoSol Nascente se dá porque 
o mercado japonês é cheio de pecu
liaridades. "Os orientais estão sempre 
ávidos por novidades. Fora do Japão, 
há poucos países em que o sistema 
realmente se consolidou", explica ele. 

Casco também cita países afri
canos e a Índia, onde ainda não há 
um sistema bancário forte, para o 
êxito do pagamento via celular. "No 
Quênia, por exemplo, os celulares tor
naram-se substitutos de uma rede 
bancária deficiente, e as operadoras 
tiveram incentivo do governo para 
implantar a tecnologia". Já nos Esta
dos Unidos, apesar das persistentes 

preocupações de segurança, 15% dos 
americanos já usam seus celulares 
para fazer compras, de acordo com 
uma pesquisa da Sterling Commerce 
e Demandware. 

No Brasil, segundo dados de uma 
pesquisa feita pela Unisys, em 2008 
apenas 2% dos mais de 100 milhões de 
brasileiros proprietários de aparelhos 
celular utilizam o aparelho para reali-
zartransações bancárias. No mesmo 
período, estatísticas mostraram que 
nas Filipinas são realizadas 11 milhões 
de transações diárias por celular. 

Aliás, a questão segurança ainda é o 
que mais gera desconfiança dos brasi
leiros quando o assunto é pagamento 
de contas via celular. Um levantamen
to feito em abril pela Fundação Procon 
de São Paulo apontou que o consu
midor não considera seguro pagar 
contas por meio do telefone móvel. 
Entre os entrevistados pessoalmen
te, essa opinião é compartilhada por 
75,6% do total, patamar um pouco 
superior ao registrado entre os inter-
nautas (66,2%). A pesquisa também 
constatou que atransmissão de dados 
e senhas pessoais em um ambiente 
virtual portátil gera a expectativa de 
insegurança. 

Apesar de admitir que a tecnologia 
de pagamento móvel possa facilitar a 
vida dos consumidores, o Procon tem 
preocupações quanto à garantia de 
segurança de transações baseada na 
troca de mensagem de texto, tanto 
por conta da sofisticação de vírus e 
especialização de hackers quanto em 
função de sequestros relâmpagos e 
demora no serviço de mensagens. 
Para o consultor Saravi Casco, isso 
tende a mudar, já que o mesmo ocor
reu quando sites passaram a vender 
produtos online. "Hoje, as pessoas não 
têm medo de comprar pela internet e 
é um meio bastante difundido. Além 
disso, há diversas soluções criadas 
para garantir a segurança da transa
ção e os dados do comprador. 

Já para Rony Vainzof, vice-presidente 
do Conselho Superior de Tecnologia da 
Informação da Fecomercio, além das 
empresas investirem em segurança, os 
usuários também devem estar aten
tos na hora de realizar suas transações 
pelo celular. "Essa nova tecnologia re
quer o uso de senha. Portanto, nunca 
grave esse código no próprio aparelho", 
diz ele, lembrando que a instalação de 
um bom antivírus para celular tam
bém evita futuras dores de cabeça. 
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