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São Paulo, 26 de Abril de 2006 - Rede dobrou volume de transações com serviços 
para táxis, recarga de telefones e bilhetes de transporte. Ela surgiu timidamente no 
mercado paulista com um único serviço - recarga do Bilhete Único - mas já 
atendendo 40 mil usuários. Hoje, são cerca de 145 mil usuários, que movimentaram 
R$ 34 milhões ao realizar 435 mil transações somente no primeiro trimestre do ano, 
quase o dobro das 222 mil feitas no mesmo período de 2005. Com crescimento 
acelerado, a Rede Ponto Certo, uma das empresas mais inovadoras no setor de 
serviços, fechou parceria com operadoras de telefonia, está testando uma zona azul 
eletrônica e já apresenta um cartão para pagamento de táxi em rede off-line.  
 
Criada pelo grupo de benefícios VB, a Ponto Certo é especializada na captura e 
processamento de informações para pagamento eletrônico. É a maior rede 
credenciada pela SPTrans e responde por 40% do mercado de recarga do vale-
transporte na cidade. No começo, tinha 300 máquinas para processar créditos 
instaladas na Grande São Paulo, hoje são mais de 2 mil.  
 
Este ano, a rede aumentou o volume de transações pela venda do passe-comum 
(vale-transporte para usuário que não recebe benefício da empresa em que 
trabalha). "Dobramos nossas transações nesse produto, que teve venda 
incrementada pela possibilidade de compra de créditos abaixo de R$ 10, valor 
mínimo que era um limitador de compra", explica André Martins, diretor-executivo 
da Ponto Certo. "Além disso, com o bilhete de integração de metrôs e trens, 
aumentou o valor médio usado pelos usuários, de R$ 2 para R$ 3". Somente com o 
bilhete de integração, a rede incrementou em 25% seu número de usuários.  
 
A expectativa é atingir 14 milhões de transações em todo o ano, contra apenas 3,5 
milhões em 2005. "Não é uma meta ambiciosa, pois temos novos serviços este 
ano", conta Martins. Em janeiro, as máquinas da empresa começaram a vender 
também créditos para telefones celular e fixo, em parceria com a Embratel, 
Telefônica e TIM. Já foram 35 mil transações no primeiro trimestre. "São de maior 
valor agregado e já representam 8% do nosso faturamento." Nos próximos meses, 
a recarga acontece também para telefones da Vivo.  
 
"Temos acordo com as telefônicas, que nos remuneram por transação realizada." A 
rede não precisou fazer um investimento pontual para essa expansão. "Só 
precisamos atualizar o software que já estava instalado no terminal (computador do 
estabelecimento ou máquina Ponto Certo) fazendo transações do Bilhete Único. Ele 
já foi criado com a possibilidade de inclusão de novos módulos e serviços." Isso é 
resultado de um investimento inicial bem feito, conforme Martins, no valor de R$ 8 
milhões para o software e de R$ 2 milhões dos últimos dois anos com a equipe de 
desenvolvimento.  
 
Nova zona azul  
 
O formato eletrônico da cobrança de zona azul criado pela empresa já opera, em 
fase inicial, na capital paulista. A operação está restrita ao estacionamento da Praça 
Charles Muller, no bairro Higienópolis, conforme definição da Companhia de 
Engenharia e Tráfego (CET).  
 
O usuário compra os créditos na banca de jornal da praça. O vendedor cadastra a 
placa do carro no sistema, registra o total de créditos comprados e o número do 
telefone celular do cliente. Através de mensagem SMS, ele recebe a confirmação 
dos créditos e, dessa mesma forma, pode ativar e desativar os créditos.  
 
O fiscal da zona azul, não vendo o talão no carro, consulta, através de um palmtop, 
se aquele veículo tem horas cadastradas no sistema ou não.  



A consulta também pode ser feita por celular, através de mensagem SMS com a 
placa do veículo, e ele recebe retorno de quanto tempo o carro pode ficar 
estacionado ali.  
 
"A grande vantagem é que, no talão zona azul de duas horas, se você usa a metade 
do tempo, perde o que já está pago. Na operação eletrônica, você desativa a 
operação por celular e pode utilizar a hora restante em outra ocasião", destaca 
Martins. A operação poderá ser realizada em todos os terminais da rede Ponto 
Certo, que devem atingir cinco mil pontos até o final do ano, assim que autorizada 
pela CET. O valor é o mesmo cobrado para o papel - hoje R$ 1,80 a hora - e a 
intenção é expandir o serviço para toda a cidade.  
 
"É um caso pioneiro o uso de zona azul sem meio físico. Em outros países, há 
utilização de parquímetro, mas não operação eletrônica." Na praça Charles Muller, a 
demanda já é de 350 horas por dia. "Não tem havido resistência, principalmente 
pelo público dali, que é estudante. Além de tudo, o formato eletrônico elimina 
fraudes no papel".  
 
Pagamento de táxi  
 
A empresa iniciou também a operação de pagamento de táxi utilizando o smart card 
(cartão de benefício off-line). O usuário do táxi recebe o cartão da empresa em que 
trabalha, com os créditos para serem utilizados; o motorista do táxi aluga uma 
máquina sem fio da Ponto Certo, por R$ 29 ao mês, que faz a leitura e envia todas 
as informações para a rede Ponto Certo, como distância percorrida, valor, nome da 
pessoa e empresa em que trabalha. A Ponto Certo não trabalha com o cliente final, 
mas com empresas para as quais administra o benefício.  
 
A rede fechou contrato com a cooperativa Serv Táxi, com 300 carros, e atende dez 
empresas clientes da Ponto Certo. A meta da rede é conquistar, nesse trimestre, 
500 empresas clientes.  

 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 abr. 2006, Caderno C, p. 3. 


