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O Brasil é considerado um dos países de maior potencial para o pagamento móvel e atrai cada 

vez mais players. – Divulgação 

 

Neste ano 245 milhões de pessoas utilizarão os serviços de pagamentos móveis, revela 

relatório da consultoria Gartner divulgado na semana passada. Movimentarão US$ 235,4 

bilhões – a maior parte, 71%,  transferências de dinheiro entre usuários, seguidas de compras 

de mercadorias com a ajuda do celular. O Brasil tem parte importante nisso: considerado um 

dos países de maior potencial para o mobile payment está na 16ª. posição entre os mais 

preparados para esse sistema, de acordo com a Mastercard. E vem ganhando cada vez mais 

players –  operadoras de telefonia, empresas de meios de pagamentos eletrônicos (Cielo e 

Redecard), operadoras de cartões de crédito, bancos, desenvolvedores de soluções 

tecnológicas e fabricantes de celulares.  

  

Uma das soluções lançadas para esse mercado é o aplicativo Mob2All,   que a empresa  2ALL, 

do grupo NTK apresentou na semana passada. Ele integra o celular ao cartão de crédito para o 

pagamento de estacionamentos em shoppings, mas sua aplicação poderá será ampliada para 

outros tipos de pagamentos. Alexandre Góes, diretor da 2All, explica que o aplicativo está em 

fase de testes num shopping da Raposo Tavares, em São Paulo, para ser lançado oficialmente 

na segunda quinzena do mês. 

  

Fora de filas 

 

O funcionamento é simples. O cartão de crédito do usuário é cadastrado dentro do aplicativo 

num celular com Android ou iOS. Góes ressalta que esses dados criptografados não ficam 

armazenados na empresa e nem no aparelho e sim na administradora desses cartões (como 

ocorre com qualquer transação eletrônica). "O usuário pode cadastrar várias bandeiras, com 

seu nome, número, validade e CVV (número de segurança)."  
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Divulgação 

 

Para pagar, basta sacar o tíquete no estacionamento do shopping e – sem enfrentar filas – 

aproximar o smartphone para a leitura do código de barras. Se o valor que aparece na tela do 

aparelho estiver correto, o usuário opta por um dos cartões cadastrados para pagar. No 

celular, ele recebe outras informações como a hora de entrada e o tempo de permanência no 

estacionamento. 

  

Por enquanto, cerca de 150 pessoas estão usando o aplicativo. "Ainda estamos em fase de 

lançamento, a maioria é de funcionários do shopping", conta Góes. Segundo o executivo, a 

ideia é quebrar paradigmas e ganhar a confiança das pessoas para que o aplicativo também 

seja usado para gerar pontos de fidelidade em estabelecimentos credenciados. 

  

 "Queremos aplicar o geoprocessamento (localização por GPS) aliado ao Mob2All e gerenciar as 

promoções feitas em shoppings", explica Góes. Se o consumidor acessar o aplicativo pelo 

Facebook e entrar num shopping fazendo o check-in na rede social, receberá informações de 

promoções em determinadas lojas, e ao pagar naquele cartão específico, receberá pontuações. 

Para o usuário, a utilização é gratuita, mas o lojista pagará uma mensalidade pelo uso da 

plataforma. A meta da 2All para este ano é integrar 10 shoppings ao serviço e cerca de  500 

mil usuários de São Paulo, Recife, Goiânia e Curitiba. 

  

Carteira segura 

 

As operadoras Oi e TIM também anunciaram novidades em maio em m-payment. Em 2007, o 

Paggo, da Oi, foi o pioneiro no País nesta forma de pagamento utilizando o cartão de crédito 

dentro do celular. Há duas semanas, a empresa lançou a Oi Carteira, pela qual qualquer 

pessoa com o chip Oi pode transferir dinheiro para outro usuário do serviço, ou fazer compras 

pelo aparelho móvel, mesmo sem ter conta em banco. "É um cartão pré-pago carregado pelo 

cliente, com o qual, ele realiza as transferências, faz compras (no limite de até R$ 2 mil por 

mês) na rede credenciada da Cielo e recarrega seu celular", conta a gerente de produtos de 

bancarização da Oi, Noela Gigliotti. 

  

Os clientes também podem sacar dinheiro nos terminais de autoatendimento do Banco do 

Brasil desde que tenham um código liberado pela operadora dentro do celular para acessar os 

ATMs. "Para isso, é preciso enviar um SMS para o número 4004 001 e dispor de um código de 

autorização digitado na tela do terminal do banco". Noela observa que pequenos comerciantes 

e ambulantes se beneficiam também  porque podem receber dinheiro pelo aparelho – o que 

será mais barato e mais seguro. O Oi Carteira cobra R$ 8 mensais pelo uso do serviço pré-

pago. Esse dinheiro também é revertido em recargas para o telefone do cliente. 
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"O objetivo é atingir pessoas não bancarizadas e que estão acostumadas a recarregar seu 

aparelho, que poderão transferir pequenas quantias para os filhos, empregadas domésticas, 

prestadores de serviços", prossegue a executiva. Ela lembra que os valores da conta pré-paga 

ficam sob custódia do Banco do Brasil e as transações ocorrem por mensagens criptografadas 

e não ficam armazenadas no celular.  

  

"A experiência está em curso com clientes da Oi no Ceará, e até o final do ano será estendida 

para o Brasil todo", diz Noela. Ela explica que para carregar o cartão, o usuário envia um SMS 

para o número 4004, informa o número do celular e a senha. No caso de compra, é o lojista 

quem faz a transação, escolhendo a forma de pagamento na máquina POS (neste caso, é 

débito porque é pré-pago) e digitando o número do aparelho do cliente. A partir daí, a 

máquina informa os dados da loja e o valor, o consumidor digita sua senha e recebe o 

comprovante. 

  

Embora a tecnologia de m-payment por aproximação chamada NFC (Near Field 

Communication) não tenha decolado ainda no mundo, e deva representar apenas 2% do valor 

total das transações móveis neste ano, segundo o Gartner, algumas soluções estão sendo 

experimentadas pelas operadoras visando a disseminar novas tecnologias. A TIM é uma delas 

– fechou parceria com o Itaú, Mastercard e Redecard em janeiro, e, em maio, anunciou outra 

com o Bradesco, Visa e Cielo, cujos pilotos estão em andamento. 

  

"Estamos testando grupos de pessoas selecionadas nos dois projetos para pagamento de 

contas via celular com NFC", informa Carlos Roseiro, diretor de serviços financeiros da TIM 

Brasil. 

  

Os primeiros aparelhos embarcados com NFC são smartphones da Motorola, LG e Samsung. 

Com eles (cedidos pelos fabricantes), os usuários pagam suas compras com cartão de débito 

dos dois bancos, das bandeiras Visa e Mastercard, em restaurantes e lojas de São Paulo e no 

Rio de Janeiro e em POS habilitados da Cielo e Redecard. O lojista digita o valor da compra na 

máquina POS e o cliente apenas aproxima o smartphones da máquina para finalizar a 

transação. "Os valores são debitados na fatura do cartão de crédito ou descontados da conta 

corrente do cliente (em cartões de débito)", observa Roseiro. A empresa aposta que a 

tecnologia NFC terá uma ampla adesão no futuro próximo. 

  

Tanto a TIM como a Vivo aderiram ao sistema de carteira virtual no celular com crédito 

carregado previamente, nos mesmos moldes do sistema da Oi e destinado aos "sem banco".  

Segundo Roseiro, "os testes são importantes para ganharmos conhecimento sobre a 

tecnologia, capacitar colaboradores internos e avaliar dificuldades na hora de dar continuidade 

ao serviço". 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 11 jun. 2013. Informática, p. 20. 
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