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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

A Medida Provisória 615 é
um marco legal para que o
Banco Central, o Ministério
das Comunicações e a Ana-
tel regulamentem o setor de
pagamentos móveis no País.
O texto menciona inclusão
financeira e a possibilidade
de o usuário combinar dife-
rentes operadoras e servi-
ços. O BC tem seis meses
para definir os detalhes da
regulamentação

Foi num bar que surgiu a inspi-
ração da startup do empresário
carioca Fabiano Cruz. Ele quis
pagar a conta com cartão de cré-
dito, mas o dono disse que não
aceitava. A justificativa era uma
reclamação já conhecida: as al-
tas taxas cobradas pelas admi-

nistradoras de cartão.
Com seu sócio Rodrigo Mi-

randa, Cruz começou a desen-
volver a tecnologia da Zoop no
ano passado. Quando chegar ao
mercado este ano, a máquina de
cartão de crédito da empresa fa-
rá transações via smartphone
ou tablet. O alvo são “empreen-
dedores individuais”.

“É um duopólio”, diz Cruz so-
bre a dominação do mercado na-
cional por Cielo e Redecard. Em-
presas como a Zoop saúdam o
suporte legal trazido pela MP
615, que poderá abrir espaço pa-

ra que elas avancem onde Cielo
e Redecard custam a chegar.

“Estávamos operando em
uma área cinzenta,” diz Márcio
Campos, CEO e fundador da Pa-

gPop, startup que desenvolveu
um aplicativo que transforma o
celular numa máquina de car-
tão de crédito. “Atendo a base
da pirâmide”, diz ele. “Profissio-
nais autônomos e pequenos em-
presários que não podiam traba-
lhar com cartão de crédito ago-
ra podem.”

Companhias como PagPop e
Zoop oferecem um tipo cada
vez mais disseminado de paga-
mento móvel: o uso do celular
ou tablet do comerciante no lu-
gar da famosa maquininha.

Já a PicPay, startup de Vitória
(ES), aposta na comodidade
que seu aplicativo proporciona
para competir nesse mercado.
Basta que a pessoa mire o apare-
lho no código que acompanha o
produto (uma espécie de QR
Code), que pode estar em mídia

impressa ou online, para
comprá-lo com poucos cli-
ques. Atualmente, são
mais de 250 empresas e
estabelecimentos ca-
dastrados em Vitória,
Rio de Janeiro e São
Paulo.

Para Diogo Roberte,
da área de comunica-
ção e marketing da em-
presa, as pistas dadas
pelo BC podem favore-
cer a dinâmica do mer-
cadode pagamentos mó-
veis. “Como trabalha-
mos com parâmetros de con-
fiança junto ao mercado, fica-
mos tranquilos”, afirma. “Se o
governo e o BC se preocuparem
com a experiência do usuário,
seu relacionamento com as em-
presas e a relação delas com os

parceiros que oferecem esse ti-
po de solução, somos favorá-
veis; isso vai melhorar a qualida-
de das ofertas do mercado.”/

A.C.P e C.R.

● Na vanguarda do pagamento
móvel estão os pequenos presta-
dores de serviço e comerciantes.
Eles são atraídos não apenas pe-
la comodidade do serviço, mas
pelas taxas competitivas em rela-
ção a outras plataformas. O den-
tista Fernando Nogueira Lauretti
já usa a tecnologia em seu con-

sultório há quase dois anos. Ade-
riu ao aplicativo da Cielo, que
transforma o smartphone dele
em maquininha de cartão de cré-
dito. Entre os pacientes, o suces-
so foi absoluto. “É segurança pa-
ra o cliente e para o profissional;
o processo é irreversível”, diz
ele. A vendedora de slings (fai-
xas de pano para carregar be-
bês) Rosângela Alves, de São
Paulo, usa o aplicativo do PagSe-
guro no iPhone. “Mando o com-
provante via e-mail. É tudo feito
na frente do cliente, que vê que

seus dados não ficam retidos.”
O taxista Caio Hatazima usa há
dois meses o aplicativo da Cielo
no iPhone. “É um diferencial que
ajuda a aumentar a clientela.”
Segundo ele, uma passageira
gostou tanto que agendou uma
corrida posterior ao aeroporto
depois que soube da facilidade
do pagamento. Rosângela, po-
rém, acha que este tipo de recur-
so funciona melhor quando há
confiança entre as partes. “No
shopping, já acho mais complica-
do”, diz. /A.C.P e C.R

Smartphone se torna carteira digital

Startups buscam romper
‘duopólio’ de marcas tradicionais
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Ao longo dos anos, o celular
se tornou tocador de música,
câmera fotográfica, navega-
dor de internet. Agora, ele ca-
minha rapidamente para vi-
rar também carteira, capaz
de fazer compras, transferir
dinheiro e pagar por meio de
cartão de crédito.

A boa notícia é que essas faci-
lidades não estão restritas ape-
nas aos smartphones mais sofis-
ticados, mas também podem
existir em aparelhos mais sim-
ples, até naqueles com rede 2G.

Com isso, o celular passa a
proporcionar serviços bancá-
rios para quem não tem conta
em banco. Para o governo fede-
ral, a inclusão financeira é o
principal benefício da Medida
Provisória 615, divulgada na se-
mana passada, que estabelece
uma base legal para regulamen-
tar a área. Segundo pesquisa re-
cente do instituto Data Popu-
lar, quatro em cada dez brasilei-
ros não têm conta em banco.

Em sua forma mais simples,
esse tipo de transação no celu-
lar pode ser tão fácil quanto

mandar um SMS. Será possível
transferir dinheiro de uma con-
ta cadastrada para outra, mes-
mo que não estejam vinculadas
a um banco. O usuário colocará
“dinheiro” nessas contas da
mesma forma que compra crédi-
tos para o celular.

“Esse sempre foi o sonho de
todo o governo: incluir a popula-
ção no mercado financeiro por
meio do celular”, diz Joel Nu-
nes, gerente de produtos da
ACI Worldwide, multinacional
especializada em transações fi-
nanceiras eletrônicas. Ele rela-
ta que iniciativas de inclusão fo-
ram bem sucedidas em países
como Índia e a África do Sul.

Na ponta sofisticada do setor
estão tecnologias de transmis-
são a curta distância como o
NFC, que realiza o débito com o
simples ato de encostar o celu-
lar em um ponto de cobrança.
Alguns smartphones lançados
recentemente no Brasil, como
o Galaxy S4 (mais informações
na pág. ao lado) e LG Google Ne-
xus 4, já têm a tecnologia. O apli-
cativo de carteira virtual Goo-
gle Wallet é baseado no NFC.

“A digitalização dos instru-
mentos financeiros vai acabar

com as transações físicas”, diz
Mario Mello, diretor geral para
a América Latina da PayPal, em-
presa norte-americana que ope-
ra transações para companhias
como Vivo e Gol. “Não vamos
mais precisar abrir a carteira e
passar o cartão.”

Na maioria dos países, são fei-
tos acordos entre grandes ban-
cos e operadoras, sem a necessi-

dade de regulamentação do go-
verno para lançar as bases dos
pagamentos móveis. Para Joel
Nunes, por haver muitas opera-
doras, bancos e empresas de car-
tão, no Brasil não foi possível
chegar a uma negociação.

Projetos. Há três anos, o País
usa tecnologias de pagamento
por celular. No entanto, são

transações de parcerias exclusi-
vas. “Temos muitos pilotos en-
tre um banco e uma operadora
de celular, utilizando tecnolo-
gias diferentes que não se con-
versam e não permitem que
quem usa a operadora A e tem
conta no banco B possa fazer
uma transferência para quem
tem um celular com a operado-
ra C no banco D”, diz Nunes

Existem ainda aplicativos de
pagamentos de empresas espe-
cializadas em transações onli-
ne, como PagSeguro e PayPal, e
de operadoras de cartão de cré-
dito como Cielo e Redecard.
Além disso, startups como Pag-
Zoop, Akatus, PicPay e PagPop
começam a explorar a área
(mais informações nesta pág.).

Para Mello, da PayPal, a MP
vem em boa hora: “A autorida-
de reguladora está vendo essa
proliferação. Se não for bem ad-
ministrada, pode gerar risco ao
sistema.” O diretor afirma que
usuários precisam de garantias
de que seu dinheiro estará segu-
ro caso uma empresa quebre.

Uma das principais diretri-
zes mencionadas pela MP 615
para a regulamentação é a “inte-
roperabilidade” – garantir que
os serviços permitam transa-
ções entre usuários de diferen-
tes operadoras e serviços bancá-
rios. O novo marco legal tam-
bém definirá as atribuições de
teles e outras empresas pelo ar-
ranjo de pagamento, abrindo es-
paço para que novas empresas
que não sejam instituições fi-
nanceiras possam participar.

O governo deve estabelecer
um valor máximo para os paga-
mentos móveis, devido ao cará-
ter inclusivo da medida. No en-
tanto, para Nunes, a regulamen-
tação contemplará as necessida-
des de diferentes pessoas.

“Não precisamos mais nos
prender à NFC, SMS ou USSD.
Diferentes tecnologias pode-
rão ser utilizadas, desde que se-
jam interoperáveis”, diz. “Isso
terá de ser adotado de forma a
proteger o consumidor – dar li-
berdade de escolha, segurança
e privacidade.”

Governo dá
pontapé inicial
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Facilidade e taxas
menores atraem
comerciantes

Pagamento móvel. MP 615, que lança bases legais para regulamentar as transações financeiras via celular no País, é bem recebida
pelo movimentado setor que inclui administradoras de cartão, operadoras de telefonia, serviços de transferência e pequenas startups

Facilidade. A comerciante Rosângela Alves usa aplicativo para receber pagamentos

Adaptado.
Máquina
da Zoop
acoplada
ao iPhone

● Ponte digital

● Explosão móvel

Novas empresas querem
atingir negócios que não
estão satisfeitos com
condições de operadoras
de cartão de crédito

Pay

Pal

TECNOLOGIAS EM USO

● Usuário cria conta vinculada 

a uma linha telefônica

● Quando quer pagar algum 

fornecedor, é só mandar SMS 

informando valor e conta a ser 

creditada

● No caso de USSD, o usuário 

digita combinação de símbolos 

e números/letras e confirma 

com um telefonema  

● Usuário cadastra cartões 

de crédito e débito em 

aplicativo de carteira virtual

● Na hora do pagamento, 

escolhe um deles, 

aproxima o celular do 

terminal de pagamento 

e o valor é debitado

● Fornecedor instala aplicativo 

do serviço no celular

● Na hora da venda, valor e 

dados do cartão do cliente 
são digitados

● Dinheiro entra na conta de 

escolha do vendedor

● A compra é 

efetivada e o 

valor é debitado 

da conta 

cadastrada

● Usuário precisa ter conta 

bancária ou cartão de crédito

● Pagamentos podem ser feitos 

para terceiros que usem o 

serviço no celular ou 

computador

USUÁRIOS NÃO TROCAM 
DADOS BANCÁRIOS OU DE 
CARTÃO

● Usuário vê 

produto em loja 

ou site.  Aproxima 

o smartphone do 

código de barras 

bidimensional; o mais 

conhecido é o 

QR code

5 exemplos de
como pagar pelo celular
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US$ 2,5 bi
foi o valor movimentado pelos
4,5 milhões de usuários de paga-
mentos móveis na América Lati-
na em 2012, de acordo com a
consultoria Gartner. Em 2015,
serão 17 milhões de usuários e
US$ 16 bilhões em transações

448 milhões
de pessoas no mundo devem
aderir aos pagamentos móveis
até 2016, estima a Gartner

“Atendo a base da pirâmide:
profissionais autônomos e
pequenos empresários que
não podiam trabalhar com
cartão de crédito.”
Márcio Campos
CEO DA PAGPOP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2013, Economia & Negócios, p. B12.




