
Ofertas multiplicadas 
Adriana Aguilar  
 
Migração maciça dos pagamentos em papel para meios eletrônicos poderia render economia de 
1,5% do PIB. Mira dos agentes está no cliente de baixa renda. 
 
A tendência de substituição do cheque e do dinheiro pelos cartões, sejam de débito ou de crédito, 
continuará forte nos próximos anos. Além de beneficiado pela estabilidade econômica, o uso do 
"dinheiro de plástico" é tendência mundial. O Brasil ainda está longe de países como a Dinamarca, 
Holanda e Finlândia, que têm 100% de seus pagamentos feitos por meios eletrônicos. Por isso, há 
um vasto mercado a ser explorado pelas administradoras de cartões e instituições financeiras. O 
tema será discutido em profundidade em congresso que começa hoje e vai até quarta-feira, no 
Centro Fecomércio de Eventos, em São Paulo. 
 
O Banco Central (BC) já indicou o rumo: quer que os pagamentos no Brasil sejam totalmente 
feitos por meios eletrônicos. Um estudo preparado pelo BC verificou que do total de pagamentos 
feitos apenas nos estabelecimentos varejistas, metade ainda é feito por cartão e a outra metade 
com dinheiro ou cheque. A boa notícia é que o uso do cartão de débito tem crescido nos últimos 
cinco anos, segundo o estudo. 
 
O crescimento do uso do cartão de débito no total de pagamentos realizados, que inclui além do 
varejo os serviços, no Brasil, foi de 2,6%, em 1999 sobre 1998, e de 15,3% em 2004/03. Nos 
Estados Unidos, o volume de compras no cartão de débito supera as compras no cartão de 
crédito. E no Brasil, essa tendência começa a se confirmar. 
 
Em segundo lugar entre as formas de pagamento que mais cresceram ficou o cartão de crédito, 
com aumento de 13,4% em 1999 e 21% em 2004. O estudo do BC também mostrou que a 
utilização de cheques caiu. Cresceu 63,4% em 1999/98 e apenas 35,4% em 2004/03. 
 
Estudos internacionais indicam que se houver a migração maciça dos pagamentos em papel para 
meios eletrônicos, qualquer país registraria uma economia de 1% a 3% do Produto Interno Bruto 
(PIB). 
 
No Brasil, o número oficial só será divulgado no primeiro semestre de 2006, quando o 
departamento de Operações Bancárias e de Sistemas de Pagamentos do Banco Central (Deban) 
finalizar o levantamento, explica o consultor Marcos Torres. Mas a expectativa é de que fique em 
torno de 1,5%. 
 
Segundo a Mastercard, do total do consumo das famílias em 2002, uma fatia de 7% correspondia 
ao cartão de crédito e a parcela de 22% ao cartão de débito. Nessa mesma relação, a perspectiva 
para 2007 é que o percentual dos cartões de crédito suba para 12% e os de débito para 27%. 
 
Segundo pesquisas do mercado, 80% das pessoas de alta renda já têm cartões de crédito. O 
maior potencial para crescer está, portanto, no público de média e baixa renda. O mercado 
projeta curva de crescimento de penetração dos cartões nas classes C e D de 30% em 2006 e em 
2007, enquanto que, no segmento de alta renda, o aumento do número de cartões deve ser de 
20% por ano. 
 
Mas o processo de conquista dos consumidores de baixa renda é longo. Os especialistas dizem 
que o uso do cartão não aumenta só com maior emissão e distribuição. A mudança de cultura 
para a troca do papel pelo "dinheiro de plástico" leva tempo. 
 
A Mastercard mantém um projeto de interiorização da aceitação de cartões de débito e de crédito, 
iniciado em maio. Foram mapeadas cidades onde haveria carência de infra-estrutura para uso de 



cartões. "De 1,3 milhão de estabelecimentos comerciais, apenas 860 mil estão cadastrados e 
aceitam cartões de crédito", afirma o vice-presidente comercial da Mastercard, José Posi. 
 
As filiações ao uso do cartão são feitas em diversos estabelecimentos de varejo: padarias, 
restaurantes, supermercados. Além da necessidade da presença dos terminais, da mudança de 
cultura, também tem de haver o interesse do varejista. 
 
Para o diretor de marketing da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs), Antonio Luiz Rios da Silva, nem todos os pequenos varejistas têm condição de 
adquirir os equipamentos (terminal de cartão e emissor de cupom fiscal) para realizar o 
pagamento eletrônico. 
 
Nos centros comerciais das grandes cidades do país, uma "onda" de alianças entre bancos e redes 
varejistas tem sido firmada desde 2004. Um dos objetivos é chegar ao público de menor renda. O 
Unibanco adquiriu o Hipercard e outras empresas do ramo. O Itaú, por meio da Taii, fez aliança 
com as Lojas Americanas e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que inclui os 
supermercados Pão de Açúcar, Extra, Sendas e Compre Bem. O Bradesco aliou-se às Casas Bahia, 
enquanto que o HSBC adquiriu a Losango. Esses são alguns exemplos. 
 
É o tipo de parceria sem contra-indicação. O empresário de varejo quer lançar seu cartão de 
crédito (private label) e os bancos querem alcançar os consumidores do varejo. Dessa forma, 
oferecem serviços financeiros ao consumidor no mesmo local das compras. Ganha o varejista, 
pois o tráfego na loja aumenta e fideliza o cliente. E o banco, que conseguiu abrir novo mercado, 
explica o sócio-diretor da Partner Consultoria, Álvaro Musa. 
 
Mas as pessoas com o cartão da loja, em algum momento, também querem usá-lo em outros 
estabelecimentos para compras a crédito. Por isso, já há cartões emitidos pelas lojas com as 
bandeiras das grandes administradoras, os chamados cartões "co-branded". Vale lembrar que, no 
Brasil, há cartões com bandeiras para uso apenas em território nacional. Nem todos são 
internacionais. Portanto, é possível adaptar os "co-branded" tanto para o público de alta renda 
quanto para o de menor poder aquisitivo. 
 
Para Musa, por enquanto, dá para contar nos dedos as parcerias entre bancos e grandes redes de 
varejo. Em breve, ele acredita que o número de alianças vá aumentar. Mas, será a vez dos 
pequenos varejistas. Iniciativa como o Banco Popular (do Banco do Brasil) e o Banco Postal (do 
Bradesco), por exemplo, poderiam levar os produtos financeiros para dentro das lojas menores. 
 
Recentemente, algumas mudanças de estratégias também favoreceram o aumento dos usuários 
dos cartões. O diretor do departamento de cartões do Bradesco, Marcelo Noronha, lembra que, 
hoje, já há emissão de cartões com bandeiras para um público que recebe o salário mínimo, de R$ 
300,00. No passado, isso não ocorria. Outro detalhe que contribuiu para a maior penetração do 
"dinheiro de plástico" é que a pessoa física não precisa mais ser correntista do banco para ter o 
cartão de crédito dele. 
 
Dentre os usuários do Itaucard, cerca de 10% já não são mais da base de correntistas do banco. 
Quando considerados os cartões Credicard (onde o Itaú tem metade da participação desde 
novembro de 2004), quase 80% dos usuários não são correntistas do Itaú, afirma o diretor 
executivo da Itaucard, Cláudio Ortenblaad. 
 
No Banco do Brasil (BB), a situação é oposta. Ainda há um enorme espaço de crescimento na 
nossa própria base de clientes. A instituição financeira tem 22 milhões de correntistas, dos quais 
apenas 7,5 milhões de pessoas físicas têm cartão de crédito, diz o diretor de varejo do Banco do 
Brasil, Paulo Bonzanini. 
 



Iniciativas para conquistar esse público sem-cartão BB não faltam. Além de colocar terminais na 
periferia e no interior, o banco pode dispensar a anuidade do cartão no primeiro ano ou cobrar 
uma anuidade proporcional ao consumo da pessoa. Também há programas de milhagem e de 
recompensas. Tudo para atrair as pessoas físicas. 
 
Outro foco do BB são os cartões de crédito emitidos aos governos. "Hoje, são 50 mil, mas 
podemos chegar a 200 mil cartões até 2007 distribuídos entre funcionários públicos nas esferas 
municipal, estadual e federal. Há um espaço grande para crescer nesse segmento", afirma 
Bonzanini. 
 
Esses cartões, com bandeiras, podem ser usados em viagens, prestação de serviços, compra de 
materiais de limpeza, de papéis, entre outras finalidades. O crédito do cartão pode variar 
conforme o departamento ou a hierarquia do funcionário público. Mas, a grande vantagem é a 
transparência das informações. 
 
Da mesma forma que o consumidor recebe as faturas, cada departamento do governo recebe o 
relatório "online" das despesas. É possível discriminar os tipos e locais de gastos. Inglaterra e EUA 
são os pioneiros nessa iniciativa. Usam os cartões há cerca de cinco anos, diz o presidente da Visa 
no Brasil, Eduardo Gentil. A estimativa é que o governo americano esteja economizando US$ 1,2 
bilhão ao ano em compras e custos com frotas de veículos, utilizando esse sistema para qualquer 
despesa abaixo de US$ 10 mil. 
 
Outra possibilidade para o governo é usar os cartões de crédito "pré-pago", com o valor da bolsa 
família ou bolsa saúde, por exemplo, para distribuição à população. 

 
 
Leia Mais 
 
Débito on-line estimula negócios feitos na rede 
Daniella Camargos 
 
Magazine Luiza, Submarino e Livraria Saraiva já têm serviço  
 
O comércio eletrônico tem crescido a taxas invejáveis de 40% ao ano desde 2000. O faturamento 
das lojas virtuais brasileiras no primeiro semestre foi de R$ 974 milhões, de acordo com dados da 
e-bit, empresa de pesquisa e marketing online. No ano passado, o resultado foi de R$ 1,7 bilhão. 
A expectativa é que o faturamento das vendas on-line aumente ainda mais com a inclusão do 
cartão de débito entre as alternativas de pagamento oferecidas pelas lojas virtuais. Afinal, já são 
160 milhões de cartões de débito emitidos no país. 
 
A bandeira Visa saiu na frente e começou a oferecer, neste mês, o sistema de pagamento. A 
aceitação do Visa Electron no varejo online foi a grande novidade do último LiquidaWeb realizado 
entre os dias 9 e 18 deste mês. "Inicialmente, fechamos uma parceria com o Bradesco para 
realizar as transações e até o fim do ano estaremos trabalhando com mais dois grandes bancos", 
diz Eduardo Chedid, vice-presidente de produtos da Visa no Brasil. 
 
Segundo ele, a utilização do cartão de débito ultrapassou, recentemente, a do cartão de crédito 
nas transações eletrônicas nos EUA. "Futuramente, o mesmo poderá acontecer por aqui, já que o 
hábito do débito em conta nas compras tradicionais tem crescido muito e não será diferente no 
meio eletrônico", acredita Chedid. 
 
Outros especialistas discordam. "O cartão de crédito sempre terá a preferência do usuário nas 
compras eletrônicas porque permite o parcelamento da compra em até 12 vezes sem juros", diz 
Pedro Guasti, diretor geral do e-bit. "O cartão de débito só será mais atrativo se as lojas virtuais 
oferecerem incentivos, como descontos na compra à vista." 



 
Atualmente, a forma de pagamento mais utilizada pelos usuários que fazem compra pela internet 
é o cartão de crédito, com 81% de participação no volume financeiro eletrônico, seguido pelo 
boleto bancário, com 8%. 
 
A expectativa é que o cartão de débito atraia também aqueles que não possuem cartão de crédito 
ou ainda os que têm receio de fornecer os dados do cartão de crédito no ambiente eletrônico. 
Estima-se que no Brasil existam cerca de 4 milhões de consumidores do comércio eletrônico. "A 
utilização do cartão de débito vai facilitar a percepção de segurança para o usuário, já que a 
senha é fornecida diretamente para o banco onde o cliente tem conta", diz Chedid, da Visa. 
 
Isso é possível por meio do Verified by Visa, um serviço de pagamento pela internet desenvolvido 
pela Visa para tornar as compras virtuais ainda mais seguras. Quando escolhe o cartão de débito 
para pagar uma compra eletrônica, o consumidor define a instituição financeira emissora do 
cartão Visa. Em seguida ele é direcionado para o ambiente de seu banco, no qual digita a senha 
do cartão para concluir o processo de compra. 
 
As principais lojas do varejo eletrônico já estão aceitando o cartão de débito como forma de 
pagamento no comércio virtual. Entre elas Magazine Luiza, Submarino e Livraria Saraiva. Flávio 
Jansen, diretor-presidente do Submarino, está otimista com a novidade. "Vamos incentivar a 
utilização do cartão de débito por meio de promoções e descontos para compras à vista e, assim, 
tentar ampliar o máximo possível nossa base de clientes", diz Jansen. O cartão de crédito, 
segundo Jansen, é o meio preferido em 80% das transações da loja virtual. O débito online e o 
boleto ficam com 20%. "Com a chegada do cartão de débito no mercado virtual, as operações 
com boleto e débito online podem até desaparecer", diz o executivo. 
 
Frederico Trajano, diretor de vendas e marketing do Magazine Luiza, acredita que a utilização do 
cartão de débito poderá aumentar a participação das vendas virtuais no faturamento total da 
rede. Atualmente, essa fatia representa cerca de 12%. 
 
Marcílio Pousada, diretor superintendente da Livraria Saraiva, também aposta no crescimento do 
faturamento do website da loja com a chegada do cartão de débito. "Como os livros representam 
70% de nossas vendas, e geralmente são comprados à vista, o cartão de débito só nos beneficia", 
diz Pousada. Hoje as vendas eletrônicas da Saraiva representam 24% das vendas totais. A 
expectativa, segundo Pousada, é que o comércio online chegue no fim do ano com 30% de 
representatividade. 
 
No rastro da Visa, a Mastercard pretende disponibilizar a utilização do cartão de débito no 
comércio eletrônico a partir do início do ano que vem. "Para isso, estamos preparando a 
unificação das plataformas da Mastercard Maestro e da Rede Shop", conta Murilo Barbosa, vice-
presidente de produtos da Mastercard. "Como percebemos que, por meio da internet, poderiam 
ser vendidos mais que livros e CDs, começamos a oferecer promoções e entregas sem cobrança 
de taxas para incentivar a utilização de cartões com nossa bandeira". 

 
 
Leia Mais 
 
Tecnologia pode tornar plástico obsoleto 
Murilo Ohl 
 
Operações que dispensam conexão imediata entre a loja e a central expandirão mercado. 
 
Em nome do conforto de seus clientes vips, a casa noturna espanhola Baja Beach Club, de 
Barcelona, começou a oferecer, no ano passado, um novo sistema de consumação. Por ? 125, 
quem quiser pode implantar sob a pele um chip de memória com antena, na altura do ombro.  



Ao passar por um scanner, a boate sabe que aquele cliente entrou no local. Tudo o que ele 
consumir, então, pode ser registrado no chip. Na hora de pagar, é só descarregar as informações. 
 
A Applied Digital Solutions, empresa americana que inventou o serviço, também já oferece o chip 
sob a pele para o monitoramento de pacientes internados em hospitais e para proteção contra 
seqüestros. Quando lançou o produto, no final de 2003, a Applied Digital causou polêmica. Entre 
as aplicações previstas para o sistema, estava o uso como cartão de crédito, o que provocou 
reações contrárias de entidades que defendem a privacidade do consumidor. Temia-se que uma 
pessoa possa ser rastreada sem saber. "Embora seja difícil imaginar um produto desse tipo, 
tecnologicamente é possível", reconhece Eduardo Chedid, vice-presidente de produtos da Visa do 
Brasil. 
 
Com o rápido avanço da tecnologia da informação e das redes de telecomunicações, novas formas 
de armazenar e transmitir informação estão ao alcance das mãos. Por causa dessa evolução, 
criou-se um debate entre as empresas de cartão de crédito sobre o futuro do segmento. A 
pergunta é: o cartão de plástico, tal como ele é conhecido hoje, tende a desaparecer? Alguns 
acham que o cartão convencional com tarja magnética ainda vai circular por muito tempo. "Nunca 
vai deixar de existir", afirma Hélio Magalhães, presidente da American Express do Brasil. Mas há 
quem acredite que o plástico está se tornando desnecessário. 
 
O início dessa discussão está no advento do chamado smart card. Criado para dar mais segurança 
às transações, o cartão inteligente levou a uma constatação simples: a informação que interessa 
está no chip e não no plástico. Logo, o chip pode ser transportado para qualquer aparelho capaz 
de ler dados, como celulares, chaveiros ou até relógios - o que dispensaria o uso do plástico. 
 
A idéia é sugestiva para empresas como a Visa e a Mastercard, interessadas em trazer para o 
meio eletrônico o maior número possível de transações. "Com o chip, o ponto de venda 
acompanha o consumidor", diz Murilo Barbosa, vice-presidente de produtos da Mastercard no 
Brasil. "O objetivo é permitir que uma compra possa ser feita em qualquer lugar, em qualquer 
hora, por qualquer aparelho", prevê Chedid, da Visa. O telefone celular, por exemplo, traz novas 
alternativas de uso, como fazer compras à distância ou transferir dinheiro do chip de uma pessoa 
para o chip de outra. 
 
Hoje em dia, a grande vantagem do chip - deixar mais informação e capacidade de 
processamento nas mãos do consumidor - só pode ser parcialmente explorada. Há limites para 
integrar as informações do cartão com a da operadora celular, por exemplo. As emissoras de 
cartão também se preocupam com a segurança de transações em novos meios. Mas, conforme os 
obstáculos vão sendo superados, mais facilidades o cliente deve ter. "Quanto mais inteligência 
disponível na ponta, ou seja, no consumidor, mais barata e segura fica a operação", diz Barbosa. 
 
No futuro, prevê Chedid, será possível executar operações off-line, ou seja, que dispensam 
conexão imediata, via modem, entre a loja e a central de autorização. Graças a essa mudança, o 
segmento pode integrar um tipo de comércio que hoje é excluído das redes de cartão. É o caso do 
comércio ambulante, dos vendedores de cachorro-quente e até das máquinas de refrigerante. 
 
O emprego de mais tecnologia no chip permitirá também a oferta de produtos mais customizados. 
Devem voltar à moda os produtos com várias aplicações - uma evolução do cartão múltiplo. Dessa 
vez, as emissoras desenham produtos que unem, além das modalidades de crédito e débito, 
serviços como fidelidade em lojas de roupa, milhagem de companhias aéreas ou voucher de 
alimentação. "É o conceito do cartão pré-pago, no qual você carrega a aplicação que deseja usar", 
exemplifica Barbosa. 
 
Tanto Mastercard quanto Visa não estimam quanto tempo levará para que essas aplicações se 
tornem viáveis comercialmente.  



"Dependerá muito da integração entre emissoras, bancos e outros parceiros, como as operadoras 
de telecomunicações", afirma Stanley Rodrigues, diretor da unidade de negócios e finanças da 
Atos Origin, empresa franco-holandesa que desenvolve tecnologia para o processamento de 
informações de transações com cartão. Mesmo assim, ninguém se arrisca a dizer quando o cartão 
de plástico sairá de circulação. 
 
Para os defensores do plástico, o avanço tecnológico não será suficiente para mudar os costumes. 
É o caso de Hélio Magalhães, da American Express, que teme que as novas tecnologias não 
passem de "uma solução procurando um problema". Ele alerta que a informação não é o único 
valor que o cliente carrega em um cartão de crédito. "As pessoas vêem o cartão como símbolo de 
prestígio", lembra Magalhães, que reconhece que a tecnologia pode fazer o cartão ficar melhor, 
mas não substituí-lo. 
 
O melhor talvez seja voltar à velha comparação entre o cinema, a televisão e o DVD. Uma nova 
tecnologia sempre surge como ameaça à anterior. No fim, mais do que rivais, elas se provam 
complementares: novos meios não fazem sucesso porque são como os meios antigos, só que 
melhores. Normalmente, eles são piores naquilo em que o meio anterior era bom. E melhores 
naquilo em que o meio anterior era ruim. 

 
 
Leia Mais 
 
Uma antena para acabar com as filas 
De São Paulo   
 
As emissoras de cartões estão lutando contra o relógio. O novo produto deste segmento é o 
cartão sem contato, ou contactless, em inglês. Além do chip, ele vem com uma minúscula antena 
embutida. O objetivo da tecnologia é reduzir o tempo da operação. De posse de um cartão desse 
tipo, o consumidor pode apenas balançá-lo em frente a um terminal de leitura para que a 
transação se complete. Não é necessário digitar senha. 
 
"O produto foi desenhado para ser usado em situações em que a transação precisa ser rápida", 
explica Hélio Magalhães, presidente da American Express do Brasil. É destinado, por exemplo, a 
redes de fast food, eventos esportivos e pedágios rodoviários. A economia precisa ser medida de 
cronômetro na mão. Mastercard e American Express, cujos produtos já estão mais difundidos, nos 
EUA, garantem que as transações ficam de 12 a 20 segundos mais rápidas -- algo como a metade 
do tempo de uma operação comum. A Visa também testa seu produto, o Visa Contactless, em 
suas operações na Ásia. A idéia da empresa é que, nas operações abaixo de US$ 25,00, a 
tecnologia dispense a assinatura. 
 
As três emissoras - Visa, Amex e Mastercard - assinaram um contrato para utilizar o mesmo 
padrão de freqüência. 
 
A tecnologia empregada neste novo tipo de cartão é a identificação por rádio-freqüência, ou RFID. 
É a mesma que vem sendo testada por grandes redes varejistas para automatizar o controle de 
fluxo de mercadorias. Na cadeia de suprimentos, a tecnologia é tida como a sucessora do código 
de barras. Nos EUA, o Wal-Mart deu grande impulso à RFID ao exigir que todos os seus 
fornecedores a adotassem. No Brasil, Carrefour e Pão de Açúcar também conduzem testes com 
essa tecnologia. 
 
Basicamente, o RFID consiste em um chip com antena instalado em um cartão ou etiqueta e um 
leitor com outra antena que captura as informações e as despeja em um rede. 
 
O produto da Mastercard, chamado PayPass, ganhou um aliado importante no mês passado, 
quando o McDonald's anunciou que pretende habilitar a tecnologia em todas as 13 mil unidades 



da rede nos EUA até o fim deste ano. Atualmente, 8 mil lojas do McDonald's já aceitam o cartão 
sem contato da Mastercard. 
 
A Amex também conquistou um aliado para o seu novo produto, denominado ExpressPay. Em 
dezembro, a emissora independente assinou um contrato com a CVS, maior rede de farmácias 
dos Estados Unidos, para disponibilizar o serviço em suas 5,3 mil lojas. A maior rede americana 
de serviços de fotografia, a Ritz Camera, também oferece o ExpressPay em suas 1,2 mil filiais. 
 
As empresas ainda não fazem previsões sobre quando os novos produtos chegarão ao mercado 
brasileiro. Murilo Barbosa, vice-presidente de produtos da Mastercard, garante que 
tecnologicamente não deve haver obstáculos para a sua adoção no Brasil. 
 
O principal obstáculo para a adoção no mercado brasileiro deve ser o custo de implantação de 
terminais com antenas e de substituição dos cartões.  

 
 
Leia Mais 
 
Visa Vale testa sistema para celular 
Leandro Modé 
 
Em breve, os clientes da Visa Vale que possuem cartões de refeição e vivem na cidade de São 
Paulo poderão pedir pizzas, hambúrgueres e outros alimentos pelo telefone e descontar a compra 
do saldo do cartão. Para isso, bastará dizer ao atendente o número do celular. É isso mesmo, o 
número do celular, e não o do cartão. O sistema é inédito no Brasil e deve entrar em fase de 
testes na capital paulista até o fim do ano. "É o pontapé inicial no mundo das transações móveis", 
define Alexandre Ieker, gerente de produtos da Visa Vale. 
 
A operação funcionará da seguinte maneira: o cliente faz o pedido e informa o número do celular. 
Em alguns segundos, receberá uma mensagem SMS (torpedo) perguntando se confirma a 
transação. Ao responder positivamente ao SMS, ele autentica a compra. O estabelecimento 
comercial recebe uma mensagem da operadora de telefonia no POS (aquelas maquininhas que 
processam compras com cartão em restaurantes, lojas, supermercados etc) dando "ok" para a 
venda. "Estamos em negociação com as empresas telefônicas para que, nesses casos, o serviço 
de troca de mensagens seja melhor", diz Ieker. "A idéia é de que seja algo quase instantâneo". 
 
Num primeiro momento, a capital paulista foi escolhida para os pilotos. Entre 100 e 300 
restaurantes serão credenciados para testar a novidade. Todos os clientes da companhia na 
cidade poderão utilizar o sistema. "Tem de ir para a rua para saber se funciona", afirma Ieker. 
Mas o objetivo é mais ambicioso. "Queremos ampliar o serviço para todo o país no primeiro 
semestre do ano que vem, aí já como um negócio". Se a história evoluir como planeja a Visa Vale, 
os 2,5 milhões de clientes do serviço de refeição no país terão acesso à novidade. 
 
O uso do celular como meio de pagamento é bastante difundido em muitos países, em especial na 
Ásia. É do continente asiático, aliás, que vêm algumas das idéias que, segundo Ieker, poderão ser 
vistas no Brasil nos próximos anos. Ele lista três modelos de aplicação. Num deles, uma leitora de 
chip é acoplada ao celular e permite que se pague, por exemplo, uma corrida de táxi com o cartão 
de crédito ou débito. 
 
Em outro, já comum na Ásia, uma antena é instalada no celular "chipado" e permite o pagamento 
por aproximação - basta colocar o telefone perto de uma leitora para efetuar a transação. No 
terceiro caso, o celular com chip substitui todos os cartões que hoje enchem as carteiras. Nesse 
sistema, a pessoa fará o download dos seus diversos cartões para o chip. "Esse modelo torna 
possível negócios de celular para celular, mas é algo para um futuro mais distante", diz Ieker. 
 



A Visa Vale acredita que, para ter sucesso, um projeto precisa combinar economia, tecnologia e 
cultura. Ou seja, deve ser economicamente viável, tecnologicamente possível e culturalmente 
aceitável. Os testes mostrarão se valerá a pena do ponto de vista de negócio e se as pessoas vão 
"comprar" a idéia. 
 

 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2005, Valor Especial / Cartões e crédito ao 
consumidor, p. F1. 
 
 


