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Minist ro
cobra mais
rapidez no
caso TIM
Te l efo n i a
Rafael Bitencourt
De Brasília

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, cobrou uma res-
posta rápida da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) sobre o caso TIM. Segundo in-
dicações de um relatório da
agência, a operadora teria derru-
bado de propósito ligações de
clientes do plano Infinity para
aumentar sua receita. O plano é
cobrado por chamada, a um cus-
to de R$ 0,25, e não por minuto.

“Tem que ter apuração rigorosa,
mas também temos que ter o cui-
dado de não acusar alguém, seja
pessoa física ou jurídica, sem pro-
vas”, disse o ministro, ontem, em
Brasília. Paulo Bernardo ressaltou
que o processo de fiscalização que
identificou os indícios de queda
proposital é preliminar, reforçan-
do o que o presidente da Anatel,
João Rezende, disse anteontem.

A TIM reagiu. O diretor de as-
suntos regulatórios da tele, Ma-
rio Girasole, chamou a constata-
ção de “f a l s a”. “É lamentável por-
que o relatório tem conclusões
precipitadas”, disse o executivo,
em audiência pública no Senado.
Segundo Girasole, a equipe da
Anatel não fez distinção entre os
motivos que poderiam ter levado
à queda das chamadas, como o
fim da carga da bateria do celular
e o deslocamento do usuário por
áreas de “s o m b r a”, como eleva-
dores e garagens fechadas.

Outro tema debatido em Brasília
foi a cobrança da tarifa de interco-
nexão sobre a rede móvel de telefo-
nia, praticada pelas operadoras.
Ontem, o deputado Ronaldo No-
gueira (PTB-RS) protocolou, na Se-
cretaria-Geral da Mesa Diretora da
Câmara, requerimento, com 246
assinaturas, para abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) para investigar. A Mesa ain-
da precisa conferir todas elas para
confirmar se foi atingido o mínimo
exigido, de 171 deputados.

Indagado sobre a criação de
uma CPI sobre o tema, Bernardo
disse ao Senado não ver necessi-
dade. “Se for para isso, acho des-
p e r d í c i o”, afirmou.

Entretanto, o ministro reco-
nheceu que o custo elevado des-
sas tarifas — que incidem sobre
ligações feitas entre celulares de
operadoras diferentes — tem ge-
rado distorções no mercado. O
estímulo das teles para que o
consumidor faça ligações dentro
das próprias redes estaria tor-
nando as bases de clientes em
“verdadeiros clubes”, afirmou.

O governo, disse o ministro,
tem adotado medidas para redu-
zir essas tarifas. A estimativa é de
uma redução, em três anos, de
R$ 0,45 para R$ 0,31 por minuto.

Durante a mesma audiência, o
acesso à internet ganhou peso na
discussão sobre metas de qualida-
de dos serviços de comunicação no
país. Até o fim do ano, disse o mi-
nistro ao Senado, a Anatel deve co-
brar regras mais rigorosas de qua-
lidade de conexão de internet mó-
vel. O novo regulamento está pre-
visto para outubro e trará um ran-
king estadual de desempenho das
empresas prestadoras do serviço.

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Mario Mello, vice-presidente do PayPal na América Latina: acordo com a Vivo

Cibelle Bouças, Bruna Cortez e
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O crescimento acelerado do co-
mércio eletrônico no país, impul-
sionado pela ascensão da classe C e
pelo aumento no número de inter-
nautas, deveu-se em grande parte
ao amadurecimento dos progra-
mas de pagamento on-line. Sem
esses softwares, que conectam si-
tes a bancos e operadoras de car-
tão de crédito, é impossível cobrar
do cliente. No país, pelo menos 15
empresas disputam o mercado.
Muitas delas investem em outros
tipos de pagamento fora de sites, à
medida que os celulares ganham
força como base de acesso à web.

A grande aposta do setor neste
ano é no lançamento das carteiras
digitais, um sistema que permite
ao usuário adotar um cadastro
único para vários cartões. Em vez
de digitar o número do cartão ca-
da vez que faz uma compra, o
usuário digita apenas a senha da
carteira digital. Quem cuida da se-
gurança dos dados do cartão é a
empresa de tecnologia. As compa-
nhias de pagamento on-line usam
essa tecnologia para ampliar o seu
raio de atuação, ao oferecer a car-
teira digital para uso por celular.

As empresas estimam que exis-
ta na web brasileira aproximada-
mente 300 mil lojas virtuais que
já adotam softwares de pagamen-
tos on-line. E há 5 milhões de mi-
cro, pequenas e médias empresas,
das quais 1 milhão possuem aces-
so à internet e são clientes poten-
ciais dessas companhias.

O Pa y Pa l , serviço de pagamento
eletrônico da americana e B a y, foi o
primeiro a oferecer a carteira digi-
tal no país. Ontem, a companhia
lançou com a Vivo um sistema pa-
ra ampliar o uso desse serviço. A
tecnologia, destinada a usuários
de celulares mais simples, permite
a recarga de celulares e o envio e o
recebimento de pagamentos
usando o telefone móvel, sem ins-
talação de programas, ou acesso à
internet. O cliente da Vivo que tem
conta no PayPal faz um cadastro
no site da operadora. Na hora da
compra, digita o número “*777#”
no celular para escolher se fará re-
carga ou pagamento. Ele, então,

Nos EUA, Starbucks adota sistemas da Square
Barney Jopson e Maija Palmer
Financial Times, de
Nova York e Londres

A Square, companhia iniciante
que opera com pagamentos por
telefones celulares, fez um impor-
tante movimento depois que a
Starbucks anunciou que vai usar
sua tecnologia de smartphone e
outros serviços para substituir os
sistemas de transação de suas lojas
de café nos Estados Unidos.

Com os dispositivos móveis as-
sumindo um papel mais impor-
tante na vida dos consumidores,
os sistemas que possibilitam às
pessoas a realização de paga-
mentos através deles estão se tor-
nando um grande campo de ba-

talha tecnológica no varejo. E é
nessa arena que a Square concor-
re com o sistema PayPal, do e B a y,
o Google Wallet, entre outros.

A Starbucks também vai inves-
tir US$ 25 milhões na Square, que
foi criada pelo cofundador do
Twitter, Jack Dorsey. Além disso,
Howard Schultz, principal exe-
cutivo da Starbucks, passará a fa-
zer parte do conselho de admi-
nistração da Square.

Sob o acordo, a Square tam-
bém vai processar todas as tran-
sações com cartões de crédito e
débito realizadas nas lojas da
Starbucks — mas não as que en-
volvem dinheiro vivo. Além dis-
so, vai possibilitar que os clientes
paguem suas contas apenas

aproximando seus celulares de
um leitor de código de barras nos
caixas das lojas. Um aplicativo da
Square instalado nos telefones
viabiliza o pagamento.

A Starbucks já vinha permitindo
aos seus clientes, nos últimos 18
meses, o pagamento de suas con-
tas com o uso de um sistema dife-
rente do que é usado em paga-
mentos móveis e de seu próprio
aplicativo. Segundo Schultz, a po-
pularidade desse sistema cresceu
mais do que a de qualquer outra
inovação da companhia.

Os consumidores usam o siste-
ma em 1 milhão de transações
por semana, afirmou ele, embora
isso represente menos de 2% de
suas 60 milhões de transações

realizadas por semana ao redor
do mundo. A Starbucks tem 7 mil
lojas nos Estados Unidos.

Para a Square, o negócio pro-
mete atrair mais consumidores
para sua rede. Com isso, a empre-
sa pode promover junto a esse
público cerca de outros 75 mil
negócios existentes em seu dire-
tório, que aceitam pagamentos
pela Square.

Dorsey, da Starbucks, disse
ontem a jornalistas em Nova
York: “Este é definitivamente um
negócio pioneiro para nós. Ele
valida de fato a tecnologia.”

Em uma carta postada no site
da Square na internet, Dorsey es-
creveu: “Quando a Starbucks im-
plementar o diretório Square em

seus aplicativos e na rede digital
interna das lojas, isso dará à
Square uma nova visibilidade, le-
vando mais clientes a optarem
pelo Square”.

O executivo disse que a Square
pretende usar parte do investi-
mento de US$ 25 milhões da
Starbucks para crescer fora dos
Estados Unidos. A empresa ga-
nhou destaque com pequenos
dispositivos que, quando pluga-
dos a um smartphone, permitem
ao telefone realizar pagamentos
de cartão de crédito.

A Starbucks pagará uma co-
missão à Square por seus siste-
mas, mas as duas companhias
não revelaram mais deta-
lhes sobre o acordo.

digita o valor da compra, que é de-
bitado no cartão de crédito cadas-
trado na conta do PayPal.

“Esse sistema leva o PayPal a um
novo nível no Brasil”, afirmou Ma-
rio Mello, vice-presidente do PayPal
para América Latina. A companhia
está no país há dois anos e tem 4,4
milhões de usuários e 50 mil ven-
dedores cadastrados. Mello diz que
4% dos recursos transacionados no
país em 2011 tiveram origem em
dispositivos móveis.

Para Igor Senra, presidente da
Moip Pagamentos, as empresas de
pagamento on-line buscam outros
mercados para crescer. E não são
apenas os usuários de smartpho-
nes. A Moip desenvolve tecnolo-
gias que vão permitir a usuários de
celulares sem acesso à internet fa-
zer pagamentos, disse Senra.
“Também queremos atingir essa
outra parcela da população.”

O Pa g S e g u r o, serviço de paga-
mento on-line do UOL, também
investiu na carteira digital para ce-
lulares. Em abril, a companhia lan-
çou um serviço de pagamento pa-
ra celulares que usa a tecnologia
de comunicação por aproximação
(NFC, na sigla em inglês). O serviço
foi habilitado para celulares da
Nokia com sistema de radiofre-
quência que permite a comunica-
ção do aparelho com outros dispo-
sitivos sem contato direto. Com es-
sa tecnologia, o vendedor ou pro-
fissional liberal pode usar o celular
para receber de clientes. “O merca-
do de pagamento móvel no Brasil é
novo, mas apresenta uma tendên-
cia de crescimento exponencial”,
afirmou Ricardo Dortas, diretor do
PagSeguro. Ele estimou para o
mercado total de pagamentos on-
line um crescimento de 25% a 30%.

O uso da carteira digital para pa-
gamento via celular também rece-
beu atenção do M e r c a d o Pa g o, per-
tencente ao Mercado Livre. Um dos
princípios desse serviço consiste
em concentrar os dados de cartões
de crédito do usuário em bancos
de dados que podem ser acessados
remotamente de qualquer apare-
lho. “Dessa forma, a carteira digital
pode se tornar aderente ao tipo de
tecnologia que o vendedor prefe-
rir usar”, afirmou Marcelo Coelho,
diretor do MercadoPago.

A Braspag g, empresa controlada

pela C i e l o, investiu neste ano no de-
senvolvimento de um sistema anti-
fraude para sites e na oferta da car-
teira digital, afirmou Gastão Mat-
tos, executivo-chefe da Braspagg.
“Também estamos investindo na
criação de um software que permi-
te o pagamento apenas com o uso
de um código enviado para o apa-
r e l h o”, disse o executivo. Trata-se de
um sistema de token — um serviço
gerador de senhas, muito usado
por bancos para reduzir riscos de
fraudes eletrônicas. A Braspagg
processou R$ 10 bilhões em transa-
ções financeiras no ano passado e
prevê para este ano um crescimen-
to de 80% do valor transacionado.

A Evolucard também investiu
no desenvolvimento de um token
para reforçar a sua oferta de siste-
mas de pagamento on-line. Jean
Luc Senac, sócio-fundador da com-
panhia, disse que o número de
fraudes na internet aumentou
muito no país à medida que os
bancos adotaram os cartões com
chip, mais seguros que os antigos
cartões com tarja magnética. “A in-
ternet corresponde a 8% das tran-
sações bancárias, mas também re-
presentam 80% das fraudes no se-
tor ”, afirmou. A Evolucard tem
atualmente no país 25 empresas
clientes. Atualmente, a companhia
negocia com bancos a adoção do
seu sistema de token para as ope-
rações bancárias por internet.

A Maxipago investiu em siste-
mas de pagamento pelo celular
com leitor de cartão de crédito co-
nectado ao celular e em sistemas
que dispensam o uso de outros
equipamentos. “Esse mercado ain-
da é pouco explorado no país e vai
crescer exponencialmente nos
próximos anos”, afirmou Daniel
Bento, cofundador e diretor de
operações da Maxipago. A empre-
sa tem cem clientes e prevê movi-
mentar neste ano R$ 800 milhões
em transações em seus sistemas de
pagamento on-line.

De acordo com a e-bit, o comér-
cio eletrônico vai crescer 25% em
receita neste ano, para R$ 23,4 bi-
lhões. As vendas on-line movimen-
tam um montante equivalente a
2% do varejo no Brasil. Em econo-
mias maduras, como os EUA, o co-
mércio eletrônico movimenta o
equivalente a 5% do varejo total.

Setor prevê consolidação
no país no longo prazo
De São Paulo

Atraídas pelas taxas expressi-
vas de crescimento do comércio
eletrônico, um número cada vez
maior de empresas de pagamen-
to on-line tem surgido no país. É
difícil precisar o total de competi-
dores nesse ramo, mas executivos
ouvidos pelo Va l o r estimam que
o Brasil tenha atualmente entre
15 e 24 empresas que desenvol-
vem esse tipo de tecnologia.

Mas a perspectiva para os pró-
ximos anos é que essas compa-
nhias passem por um processo de
fusões e aquisições, acompanhan-
do o amadurecimento desse seg-
mento no país. “Em mercados co-
mo o dos Estados Unidos e do Rei-
no Unido, apenas duas grandes
empresas disputam o mercado de
forma mais intensa”, disse Mario
Mello, vice-presidente do PayPal
para América Latina. O executivo
observou que, no caso brasileiro,
grande parte dos competidores
surgiu nos últimos dois anos.

Alguns executivos preveem
uma nova leva de companhias no-
vatas no setor, antes da fase de con-

solidação. “Aumentou o número
de empresas que contratam o ser-
viço [de pagamento on-line] e isso
cria um ambiente favorável ao sur-
gimento de novos competidores”,
afirmou Gastão Mattos, executivo-
chefe da Braspag g, controlada pe-
la C i e l o. “A indústria de pagamen-
tos eletrônicos do Brasil ainda vai
crescer muito antes que haja um
movimento de consolidação”, dis-
se Marcelo Coelho, diretor do Mer -
c a d o Pa g o, braço de pagamentos
on-line do Mercado Livre.

Jorge Toledo, diretor de produ-
tos da Oracle, afirmou que os ser-
viços de pagamento on-line en-
volvem várias etapas e ainda não
existe uma padronização de
softwares, sobretudo na área de
pagamento móvel. Ele observou
que as operadoras de telefonia,
por exemplo, são obrigadas a de-
senvolver softwares diferentes
para que cada celular seja habili-
tado a receber e efetuar paga-
mentos. “Como no setor bancá-
rio e de telefonia, a consolidação
na área de pagamentos on-line
dependerá da criação de padrões
mais claros”, disse. (BC, GB e CB)

Serviços Companhias investem em carteira digital
para ir do computador a dispositivos como o celular

Mobilidade é desafio
para compra on-line
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