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Por meio do sistema de pagamentos PayPal, consumidor poderá fazer compras pelo celular  
 
Interessado em um ponto de venda capaz de atingir mais de 5 bilhões de pessoas em todo 
mundo, o gigante do comércio eletrônico eBay aposta suas fichas nas transações via celular 
por meio de seu sistema de pagamentos PayPal. 
 
"Hoje, os consumidores têm uma loja no bolso", disse John Donahoe, presidente e diretor-
executivo do eBay. Durante uma palestra para parceiros do PayPal, em São Paulo, Donahoe 
comprovou afirmação acessando um aplicativo do eBay para iPhone. Em menos de um minuto, 
o executivo comprou uma camisa do jogador Zico, do Flamengo, de um fornecedor do Rio de 
Janeiro, para ser entregue ao filho, nos Estados Unidos. "Eu não precisei da minha carteira 
para fazer isso. E isso já está acontecendo", comentou. 
 
A evolução do aplicativo, segundo Donahoe, será um sistema capaz de reconhecer um produto 
em uma loja, com a câmera do celular, e listar as ofertas disponíveis tanto online como em 
lojas físicas mais próximas. "Isso está mudando o mundo para varejistas do mundo todo. Hoje, 
eles precisam ser multicanal", afirmou. 
 
O executivo estima que as transações móveis pelo PayPal tripliquem para US$ 2,25 bilhões, 
em relação aos US$ 750 milhões transacionados em 2010. O volume ainda é pouco 
representativo em relação aos US$ 97 bilhões transacionados pelo sistema, no ano passado. 
Mas, segundo Donahoe, o mercado de pagamentos móveis começa a ganhar força nos 
próximos três a quatro anos, com uma série de inovações entre aplicativos e sistemas de 
pagamento por contato - Near Field Communication (NFC).  
 
Disposto a tornar-se a "a carteira digital" dos consumidores, o eBay não restringe sua 
estratégia de pagamentos aos celulares mais robustos. No final do ano passado, conforme 
noticiou o Valor, a empresa destacou o Brasil como a plataforma mundial de testes de 
transações do PayPal via mensagens de texto (SMS).  
 
O sistema desenvolvido em parceria com a Vivo deve entrar em prática no final deste semestre 
para a compra de créditos de celular, informou Mario Mello, presidente do PayPal no Brasil, 
que contou ter acessado um protótipo da ferramenta esta semana. O resultado segundo ele 
será exportado para China e Índia. "O PayPal é o futuro do dinheiro", destacou Donahoe.  
 
Aposta do PayPal no mercado brasileiro também reflete o crescimento do comércio eletrônico 
no país, destaca presidente do eBay. "O Brasil é o quinto maior mercado do mundo de e-
commerce e registrou 40% de crescimento em 2010. É impressionante", comentou o 
executivo.  
 
Na última semana, a subsidiária brasileira do PayPal também passou a aceitar transações de 
crédito com a bandeira MasterCard, ampliando a opção de pagamento antes vinculada 
somente à bandeira Visa.  
 
O pagamento em débito online é a próxima missão da PayPal no Brasil, reforçou Donahoe, que 
se reuniu com bancos para tratar do tema, mas não deu previsões de quando começa a operar 
esta modalidade no país. "O que observamos em outros mercados é que [trabalhar 
diretamente com os bancos] é algo difícil de fazer. Como uma empresa que é metade 
financeira, temos de seguir padrões de conformidade locais e internacionais. Como uma 
empresa metade de internet, temos de acessar diretamente o sistema do banco, o que requer 
obrigações e responsabilidades", observou. 
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