
Empresas começam a botar o cartão de crédito no celular  
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A impressionante cartola de mágicas do telefone celular está se expandindo para incluir crédito — 
leia-se, cartão de crédito.  

Operadoras de cartões de crédito e de telefonia celular e varejistas estão querendo criar um 
telefone que possa ser usado a qualquer momento, em qualquer lugar, para pagar por qualquer 
coisa. Muitos desses esforços ainda estão em mercados de teste ou em mesas de projetos nos 
EUA e Europa, mas modelos em funcionamento existem na Coréia do Sul e Japão, onde os 
consumidores usam seus telefones para pagar itens tão básicos quanto uma lata de refrigerante 
com seu cartão Visa.  

Alguns dos sistemas usam telefones que emitem um sinal infravermelho ou ondas de rádio 
diretamente para uma caixa registradora; outros envolvem um chip especial embutido no telefone 
que pode ser passado sobre um leitor; e um outro não tem nenhuma nova tecnologia, só usa uma 
simples mensagem de texto do banco do cliente para seu telefone para autorizar uma transação 
de crédito.  

A abundância de diferentes métodos de pagamento sem fio ressalta exatamente o tamanho do 
jogo que todo o projeto representa para o setor. "É como estar num jogo de cartas", diz Mark 
Burbidge, diretor sênior para pagamentos sem fio da Visa International da Ásia do Pacífico. "Você 
não vai querer apostar tudo numa só mão."  

Mas a recompensa para todos, dos bancos às telefônicas, pode ser enorme. No Japão e na China, 
há mais chances de uma pessoa ter um celular do que um cartão de crédito. Além disso, ao tirar o 
cartão de crédito da carteira e colocá-lo no telefone celular, bancos e operadoras de cartões 
acreditam que conseguirão atrair uma nova geração de consumidores para a idéia de pagar com 
cartão coisas que atualmente são cobertas com dinheiro. Para telefônicas, isso não só aumentaria 
o tráfego de dados em suas redes, como também colocaria o telefone celular mais decisivamente 
no centro da vida cotidiana das pessoas.  

Nos EUA, a MasterCard International e a Nokia Corp. estão testando uma versão do cartão de 
crédito por celular em Dallas. Os telefones usados no projeto piloto em andamento carregam um 
chip especial programado com as informações do cartão de crédito do consumidor e um circuito 
de radiofreqüência. "Queríamos testar fatores de formato alternativos para um cartão", diz Betsy 
Foran-Owens, diretora de serviços de produto da MasterCard International. "Se você não vai 
carregar dinheiro no bolso, o que você vai levar? Seu celular."  

No teste de Dallas, que envolve várias centenas de usuários de cartões, os consumidores 
encostam seus celulares em leitoras especialmente equipadas nos caixas para concluir uma 
transação. Embora a tecnologia seja equivalente a colocar um velho cartão de crédito dentro de 
um celular, a Nokia está tentando alavancar as características interativas de um celular por meio 
de mensagens de texto. Com esse sistema, restaurantes poderiam transmitir um cupom de 
desconto para quem tem cartão de crédito, ou um laboratório fotográfico pode alertar um 
consumidor de que as fotos já estão reveladas.  

A MasterCard insiste em que usar um chip de radiofreqüência acrescenta velocidade e 
conveniência ao processo da transação. "Você não precisa nem desligar sua ligação para pagar. 
Você pode somente encostar o aparelho rapidamente num caixa", diz Foran-Owens.  

Até o momento, o maior progresso nessa seara está na Coréia do Sul e no Japão, que têm 
algumas das redes de celular mais avançadas do mundo. "Vejo isso como algo que pode substituir 



o cartão de plástico totalmente", diz Ryusuke Narukawa, diretor de planejamento de novos 
negócios da Nippon Shinpan Co., uma das maiores operadoras de cartão de crédito do Japão.  

A Nippon Shinpan uniu-se à NTT DoCoMo Inc., a gigantesca telefônica celular do Japão, para 
testar um sistema pelo qual um sinal infravermelho é enviado do celular para uma leitora especial 
numa registradora.  

Aliás, operadoras de cartão de crédito estão com esperanças de que os telefones celulares possam 
ajudá-las a finalmente ganhar algum impulso no Japão, onde não conseguiram penetrar o 
gigantesco mercado de consumo. Os consumidores usam cartão de crédito para apenas 5,6% de 
seus gastos pessoais no Japão, comparado com um terço dos gastos nos EUA. "Os japoneses 
adoram dinheiro vivo", diz Narukawa.  

Mas também adoram seus celulares, e 78% deles têm um. Daisuke Watanabe, um morador de 
Tóquio de 23 anos, já gasta várias horas do dia — e mais de US$ 200 por mês — com seu celular 
DoCoMo, trocando mensagens e visitando salas de bate-papo. A idéia de acrescentar um cartão 
de crédito a seu já sofisticado telefone celular parece "normal", diz.  
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