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Carta da Visa

Além de catalisadora da próxima geração de pagamentos, a tecnologia sem contato é a porta 
de entrada para as inúmeras possibilidades existentes no mundo dos dispositivos conectados. Os 
pagamentos sem contato continuam a ganhar espaço entre consumidores, estabelecimentos 
comerciais e bancos em todo o mundo e podem simplificar as transações na América Latina e no 
Caribe, gerando benefícios significativos para todo o ecossistema.
 
Quem mais sai ganhando são os consumidores: a tecnologia sem contato permite que eles 
façam pagamentos aproximando o cartão, dispositivo ou celular de um terminal de pagamento, 
sem a necessidade de passar ou inserir o cartão em uma leitora e, muitas vezes, sem digitar 
nenhum código ou senha. A tecnologia conta com os mesmos padrões de segurança dos cartões 
de chip. Devido à sua rapidez e simplicidade, a tecnologia de pagamento sem contato é ideal 
para compras do dia a dia em supermercados, restaurantes de fast-food, postos de combustível e 
transportes públicos, ajudando o consumidor a transformar seu estilo de vida ao simplificar suas 
experiências de pagamento. 

A tecnologia sem contato oferece muitos benefícios aos comerciantes, que podem usá-la 
para garantir pagamentos rápidos e fáceis no caixa e aumentar a eficiência operacional com 
a redução do uso de dinheiro em espécie. Essas melhorias, por sua vez, proporcionam ao 
consumidor melhores experiências de pagamento e resultam no aumento das vendas. Os 
terminais de pagamento sem contato permitem que os estabelecimentos comerciais aceitem 
outras formas de pagamento, como Apple Pay, Android Pay e Samsung Pay, uma vez que a 
infraestrutura necessária para aceitar cartões sem contato é a mesma usada para processar 
pagamentos com celulares e outros dispositivos.
 
Trata-se de um modelo interoperável na indústria – uma funcionalidade crucial para acelerar 
a adoção de pagamentos eletrônicos na região. Sem a tecnologia sem contato, não existe 
uma plataforma interoperável para ampliar os pagamentos móveis na região e o uso de 
novos dispositivos de pagamento cada vez mais populares, como pulseiras, relógios e anéis. O 
consumidor quer usar esses dispositivos onde quer que vá, da mesma forma universal que usa, 
atualmente, seus cartões em mais de 200 países do mundo.
 
Além disso, os pagamentos sem contato oferecem benefícios importantes aos emissores, que 
conseguem penetrar no segmento de transações de baixo valor e participar de novas categorias 
de aceitação. Com a tecnologia sem contato, os emissores aceleram sua transformação digital, 
estimulam a preferência por seus produtos e desenvolvem novas opções de pagamento 
baseadas na combinação de inovações como tokens, biometria, NFC e outras plataformas 
disponíveis para melhorar a experiência do consumidor. 

Considerando o volume pago eletronicamente em relação ao consumo diário, a América Latina 
registra um dos menores percentuais de pagamentos eletrônicos do mundo, o que faz dela uma 
das regiões mais atraentes para a introdução de novas tecnologias que podem ajudar a eliminar 
transações em espécie. A oportunidade para ampliar os pagamentos sem contato é enorme e 
beneficia todos os participantes do ecossistema.

Visa América Latina e Caribe
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A Americas Market Intelligence (AMI) é a organização líder em inteligência de mercado para a América 
Latina, oferecendo poderosas análises de mercado e inteligência competitiva para que as empresas 
triunfem na região. A AMI tem conhecimentos especializados nas áreas de pagamentos, atenção médica, 
logística, recursos/infraestrutura, seguros e mercados de consumo e varejo, entre outras. Seus relatórios de 
pesquisa personalizados oferecem análises objetivas, fundamentadas em dados e orientações estratégicas 
detalhadas, emitidas por especialistas.

A divisão de pagamentos da AMI é focada em auxiliar instituições financeiras, comerciantes e outros a 
explorar as singularidades do cenário de pagamentos na América Latina e competir em um ambiente de 
rápida digitalização. Os consultores da AMI são especialistas consagrados em diversos verticais do mercado 
como comércio eletrônico, pagamentos móveis, carteiras digitais, serviços bancários on-line, pagamentos 
sem contato e outras tecnologias de pagamento digital.

Sobre a AMI 

www.americasmi.com
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Definições

Pagamento sem contato

O pagamento sem contato (contactless payment) 
consiste em um método seguro, que permite ao 
consumidor adquirir produtos ou serviços com cartões de 
débito e crédito, chaveiros e telefones celulares usando 
as tecnologias de radiofrequência (RF) (ISO 14443A/B/C), 
comunicação por campo de proximidade (near-
field communication ou NFC, na sigla em inglês) ou 
transmissão magnética segura (MST, na sigla em inglês). 
Para efetuar um pagamento sem contato, o consumidor 
precisa, simplesmente, aproximar o seu cartão ou 
dispositivo do leitor sem contato em um terminal de 
ponto de venda - daí a expressão “aproximar e pagar”. 
Na maioria dos casos, os pagamentos sem contato não 
exigem assinatura ou senha para transações de baixo 
valor. Essa experiência depende, entre outros fatores, de 
regulamentos locais e das práticas dos emissores.
 
Embora pagamentos por código QR ou código de seis 
dígitos também sejam considerados “sem contato” - no 
sentido de não exigirem conexão física entre a credencial 
de pagamento e o terminal POS -, o padrão da indústria 
é usar o termo “sem contato”, ao referir-se a pagamentos 
via RF, NFC ou MST. Neste relatório, seguimos o mesmo 
padrão.

Comunicação por campo de  
proximidade (NFC)

A tecnologia de comunicação por campo de proximidade 
(NFC) é um padrão de conectividade sem fio de curto 
alcance (Ecma-340, ISO/IEC 18092), que utiliza indução 
de campo magnético para possibilitar a comunicação 
entre dispositivos que estejam a poucos centímetros de 
distância. Desenvolvido em conjunto pelas empresas 
Phillips e Sony, o padrão especifica uma forma para os 
dispositivos estabelecerem uma rede ponto a ponto 
(P2P) para a troca de dados. Uma vez configurada a rede 
P2P, outra tecnologia de comunicação sem fio, como 
Bluetooth ou Wi-Fi, pode ser usada para estabelecer uma 
comunicação de longo alcance ou transferir grandes 
quantidades de dados. A tecnologia NFC também 
suporta a emulação de etiquetas RFID e cartões de 
radiofrequência sem contato (ISO 14443A /B/C). Essa 
última funcionalidade é a que permite a utilização da 
tecnologia NFC para a implementação de sistemas de 
pagamento sem contato.
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Em todo o mundo, as transações presenciais 
com cartão estão evoluindo para um ambiente 
dominado por pagamentos sem contato. Na 
Austrália, quase 90% dos pagamentos com 
cartão são efetuados com cartões sem contato. 
Aproximadamente 50% do PIB da China são 
processados via códigos QR móveis. Nos Estados 
Unidos, o Apple Pay representa cerca de 90% de 
todos os pagamentos móveis. E o Banco Central 
da Costa Rica determinou que, até 2019, todos os 
cartões de pagamento deverão ser habilitados para 
transações sem contato. Embora ainda não esteja 
claro qual fator de forma predominará, observa-se 
evidentemente a tendência mundial de migração 
para a tecnologia sem contato.

Na América Latina, os pagamentos sem contato 
ainda estão em estágio incipiente. Apenas alguns 
emissores lançaram cartões sem contato. Diversos 
bancos desenvolveram carteiras móveis para 
pagamentos sem contato, mas a adesão dos 
usuários é mínima. Os códigos QR e dispositivos 
vestíveis (wearables) são ainda mais incipientes. 
Esse contexto oferece ao setor de pagamentos da 
América Latina uma oportunidade rara e preciosa: 
convergir para uma tecnologia de pagamento 
sem contato e enviar uma mensagem específica 
e unificada para comerciantes e consumidores. 
Isso facilitará e acelerará a transição para um 
ecossistema de pagamentos sem contato. 

Na América Latina, essa transição é fundamental 
para os bancos manterem sua relevância. Mais 
da metade dos consumidores latino-americanos 
não têm acesso a serviços financeiros e cerca 90% 
dos pagamentos de varejo ainda são efetuados 
em espécie. Para continuar crescendo, os 
bancos precisam aprender a operar em espaços 
dominados pelo dinheiro físico. 

Este relatório postula que os cartões de pagamento 
sem contato são um componente fundamental 
para a consecução desse objetivo. Devido à sua 
rapidez e eficiência, os pagamentos sem contato 
são mais eficazes para transações de baixo valor 
e alta frequência, onde o dinheiro em espécie 
representa quase 100% dos gastos.  

É difícil suplantar culturalmente o dinheiro físico 
- trata-se do meio de pagamento preferido pela 
maioria dos consumidores - e praticamente 
nenhuma outra forma de pagamento oferece ao 

usuário uma experiência melhor para as compras 
cotidianas. Embora seguros, os pagamentos com 
cartões EMV são lentos. As carteiras móveis, por sua 
vez, exigem várias ações e não oferecem nenhuma 
vantagem real em relação aos cartões de crédito. 
Para competir com o dinheiro em espécie, os meios 
de pagamento sem contato devem ser seguros e, ao 
mesmo tempo, rápidos e práticos. 

Na América Latina, os emissores vêm adotando 
rapidamente sistemas de pagamentos móveis de 
circuito fechado, que confundem os consumidores 
e não agregam valor. Em vez disso, esses emissores 
deveriam se empenhar em oferecer aos clientes a 
melhor experiência de usuário possível com todos 
os seus meios de pagamento, incluindo cartões e 
dispositivos móveis. A adoção de uma abordagem 
dupla, que englobe cartões de pagamento sem 
contato e carteiras móveis interoperáveis, é a melhor 
maneira de estimular os consumidores a abandonar 
o uso do dinheiro em espécie.

Como a inclusão financeira ainda constitui um 
obstáculo significativo na região, os bancos 
enfrentam a ameaça de se tornar obsoletos com 
a chegada de concorrentes externos. Na China, 
foi exatamente isso que os pagamentos móveis 
fizeram. Se os bancos não adotarem medidas 
simultâneas para proteger seus comerciantes 
tradicionais da concorrência, encontrar novas formas 
de atender varejistas de cauda longa e melhorar a 
experiência de uso dos consumidores, eles correm 
o risco de perder relevância no atual cenário de 
pagamentos em constante transformação. 

A experiência mundial mostra que os cartões 
sem contato são o caminho de menor resistência 
para combater o uso de dinheiro em espécie em 
transações de baixo valor. Ao mesmo tempo, a 
preservação da interoperabilidade via cartões sem 
contato garante a compatibilidade com sistemas 
de pagamento internacionais - um dos princípios 
mais importantes para qualquer economia. Esses 
sistemas devem ser implementados na América 
Latina, mas, para esse fim, são necessários esforços 
coordenados por parte de emissores, adquirentes, 
comerciantes e redes de cartões locais.

Resumo executivo
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Introdução

Cartões de plástico: uma história de 
sucesso na América Latina - com 
uma ressalva

Ao longo dos últimos trinta anos, o cartão de 
crédito encontrou terreno fértil na América Latina. 
A elite latino-americana rapidamente aderiu 
a cartões de companhias aéreas para ganhar 
recompensas e prestígio. Indivíduos afluentes 
passaram a usar cartões de crédito para financiar 
produtos antes inalcançáveis, como aparelhos 
eletrônicos. A classe média é atraída por cartões 
de marca compartilhada de nichos específicos 
oferecidos por lojas de departamento, clubes 
de futebol e lojas on-line. Atualmente, existem 
mais de 240 milhões de cartões de crédito em 
circulação só nos seis principais mercados da 
região, gerando mais de US$ 320 bilhões em 
gastos anuais.

A penetração do cartão de crédito, no entanto, 
continua limitada em alguns países devido à 
falta de um sistema de pontuação de crédito 
abrangente e à aversão ao risco do setor 
bancário. Para piorar a situação, quase metade 
da economia da região opera informalmente, 
reduzindo drasticamente o tamanho do mercado 
acessível aos bancos. No melhor dos casos (Chile), 
a penetração do cartão de crédito atingiu 55%, ao 
passo que, nas maiores economias da região, essa 
penetração oscila entre 25% e 30%.1 Além disso, o 
uso de cartões de crédito é limitado. Os cartões 
premium são usados para a compra de viagens 
e itens caros, enquanto os cartões voltados ao 
chamado segmento afluente são reservados para 
o financiamento de compras de maior valor. 

Em muitos aspectos, o cartão de crédito ainda 
não é considerado uma forma de pagamento 
na América Latina. Trata-se, em vez disso, de 
um meio de acesso: acesso a financiamento, 
acesso a recompensas, acesso a um estilo de vida 
cobiçado. O cartão de crédito é uma forma de 
pagamento conveniente para as transações de 
alto valor, não para as compras cotidianas. Para 
ilustrar essa constatação, os gastos com cartão de 
crédito representaram apenas 11% das despesas 
do consumidor brasileiro em 2017, sendo que esse 
percentual chega a meros 4% no México.2

Apesar dos avanços no setor 
bancário observados em todas 
as regiões da América Latina, não 
há dúvidas de que o dinheiro em 
espécie ainda é o principal meio 
de pagamento.  

Para ampliar o uso dos cartões de plástico e 
levar essa solução a mais consumidores, os 
bancos voltaram a sua atenção para o cartão 
de débito. Graças ao apoio de governos que 
buscam aumentar sua base tributária, o cartão de 
débito alcançou um alto nível de penetração em 
alguns países - 71% no Chile, 69% na Argentina 
e 65% no Brasil.3 Na Argentina, os bancos são 
obrigados, por lei, a fornecer cartões de débito 
a todos os idosos e, desde abril de 2017, todos 
os comerciantes foram obrigados a aceitá-los. 
No Brasil e Peru, pagamentos obrigatórios de 

1 Banco de dados Findex do Banco Mundial, associações bancárias locais, análise da AMI.
2 Deloitte, Planet Retail.
3 Associações bancárias locais, análise da AMI.
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benefícios do governo via cartão de débito levaram a um aumento 
expressivo na emissão de cartões de débito.

Essas medidas, porém, não resultaram em um crescimento significativo 
do uso de cartões de débito. Esse fato fica evidente ao comparamos os 
pagamentos efetuados com cartões de débito em terminais de ponto 
de venda (POS) com o número de saques em caixas eletrônicos. Em 
agosto de 2017, as transações com cartões de débito em terminais POS 
representaram apenas 20% de todo o volume de operações com cartões 
de débito processadas pelo Bancolombia, maior emissor da Colômbia - 
os outros 80% foram saques em caixas eletrônicos.4 Para todos os bancos 
do México, esses percentuais totalizaram 22% e 78%, respectivamente, 
entre outubro e dezembro de 2017.5

No que se refere à aceitação dos cartões, a baixa penetração dos 
terminais POS contribui para a baixa utilização dos cartões de 
plástico. Esses terminais são amplamente adotados nos modernos 
estabelecimentos varejistas da região, como lojas de departamentos, 
grandes supermercados e similares. Entretanto, a penetração desses 
dispositivos em pequenas lojas locais (que respondem por mais da 
metade dos gastos de varejo) é insignificante. No Brasil, mercado latino-
americano mais avançado em termos da aceitação de cartões, existem 
2.438 terminais POS para cada 100 mil habitantes (frente a 4.223 nos 
EUA). Na Colômbia e no México, esses números chegam a apenas 500 e 
681, respectivamente.6

Apesar dos avanços no setor bancário observados em todas as regiões 
da América Latina, não há dúvidas de que o dinheiro em espécie ainda é 
o principal meio de pagamento - sobretudo para transações cotidianas 
de baixo valor. Diversas fontes em toda a região relatam que o dinheiro 
físico representa de 70% a 97% de todas as compras no varejo. O valor 
dessas compras, que somam centenas de bilhões de dólares, é intocável 
pelos bancos. Atualmente, a penetração de cartões vem crescendo a um 
ritmo menor na América Latina, por causa da saturação do mercado. 
Para crescer, os bancos precisam ampliar as operações com cartões para 
ganhar acesso ao enorme volume financeiro movimentado em lojas 
físicas de varejo, caracterizadas por compras de baixo valor.

4 Asociación de Bancos. Reporte mensual de tarjetas de crédito y débito. Agosto de 2017.
5 Banxico, Sistema de Información Económica, dezembro de 2017. 
6 Fontes locais, dados populacionais do Banco Mundial, análise da AMI.
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Pagamentos sem contato: muitas 
promessas, pouco consenso

Para esse fim, os bancos devem oferecer um 
meio de pagamento digital que seja rápido, 
conveniente, seguro e, acima de tudo, aceito em 
todos os lugares. Em suma, essas instituições 
devem proporcionar uma experiência mais 
refinada capaz de competir com o dinheiro em 
espécie. Em todas as regiões da América Latina, 
os bancos estão fazendo experiências com a 
próxima geração de tecnologias de pagamento, 
como carteiras móveis, códigos QR e dispositivos 
vestíveis. O setor como um todo concorda 
que, embora ofereça muitas oportunidades, 
a tecnologia sem contato está em uma 
encruzilhada quanto à abordagem ideal a ser 
adotada. Cartões ou dispositivos móveis? NFC ou 
código QR? E os dispositivos vestíveis? Samsung 
Pay? Apple Pay? Sistema interoperável ou de 
circuito fechado? 

Chama a atenção, o fato da região ter 
praticamente ignorado o uso de cartões de 
crédito e débito sem contato, que tiveram 
grande sucesso em outras partes do mundo. Os 
cartões sem contato não têm o mesmo apelo das 
carteiras móveis, mas podem ser mais eficazes 
em termos de rapidez, conveniência e aceitação 
universal - todos os elementos necessários para 
que os bancos conquistem novas fronteiras e os 
consumidores migrem para a tecnologia sem 
contato. 

Essas experiências estão alinhadas com os 
interesses das redes de cartões, que mantêm 
um foco aguçado em tomar o lugar do dinheiro. 
A Visa e outras redes vêm trabalhando com o 
ecossistema de pagamentos da América Latina, 
com o objetivo de desenvolver pagamentos sem 
contato em todas as suas iterações, incluindo 
cartões de plástico. Em meados de 2017, a Visa 
emitiu uma ordem oficial aos seus emissores 
para que tornassem todos os cartões de crédito 
e débito Visa, recém emitidos, compatíveis com 
a tecnologia sem contato até o quarto trimestre 
de 2018. Esse é um movimento ambicioso para 
migrar o setor para um ambiente totalmente 

sem contato. A Mastercard seguiu o exemplo ao 
anunciar uma ambição semelhante: tornar 100% 
dos seus cartões habilitados para a tecnologia 
sem contato até 2023.

Objetivo do relatório

O presente relatório tem dois objetivos. O 
primeiro consiste em explorar a evolução da 
tecnologia sem contato na América Latina, 
a partir da perspectiva das quatro principais 
partes interessadas: emissores, adquirentes, 
comerciantes e consumidores. O relatório 
apresenta um panorama da situação atual do 
setor, uma análise dos desafios e melhores 
práticas e lições para o desenvolvimento de 
um ecossistema robusto de pagamentos sem 
contato. O documento focará em três temas 
principais: que o dinheiro físico é a maior ameaça 
para o setor de pagamentos; a mudança do 
comportamento de pagamento do consumidor 
é uma tarefa desafiadora; e a superação desses 
desafios exige esforços coordenados por toda a 
indústria do setor de pagamentos.

Em meados de 2017, a Visa 
emitiu uma ordem oficial 
aos seus emissores para que 
tornassem todos os cartões de 
crédito e débito Visa, recém 
emitidos, compatíveis com a 
tecnologia sem contato até o 
quarto trimestre de 2018.

O objetivo secundário é defender o uso de 
cartões sem contato ao invés de outros formatos, 
e demonstrar a tese principal: a migração 
para cartões sem contato é a estratégia mais 
competitiva para reduzir o uso de dinheiro em 
espécie e acelerar a penetração dos pagamentos 
eletrônicos na América Latina.
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Metodologia

As pesquisas que subsidiaram a elaboração 
deste relatório foram realizadas entre novembro 
de 2017 e fevereiro de 2018. Elas consistem 
em entrevistas detalhadas com executivos 
do setor de pagamentos que representam 
emissores, adquirentes, processadores, redes 
de cartões e comerciantes no Brasil, México, 
Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Costa Rica. Os 
pesquisadores da AMI também consultaram um 
grupo de consumidores portadores de cartões 
de crédito e débito em seis mercados, para 
avaliar suas atitudes em relação às tecnologias 
sem contato. Por fim, a AMI trabalhou 
em estreita colaboração com a Visa, para 
compreender o comprometimento da rede de 
cartões com a implementação de pagamentos 
sem contato na América Latina e seus esforços 
para alcançar esse objetivo.

Conteúdo do relatório

O relatório começa com um panorama da 
situação dos pagamentos sem contato na região 
e, em seguida, analisa a perspectiva de emissores, 
adquirentes, comerciantes e consumidores. Mais 
adiante, o documento narra a visão específica 
da Visa e seus esforços na região para promover 
os pagamentos sem contato. Finalmente, o 
relatório examina as implicações competitivas 
e o que poderá acontecer com a indústria de 
pagamentos na América Latina se os emissores 
e adquirentes não agirem para migrar para a 
tecnologia sem contato. 
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Panorama atual dos pagamentos sem 
contato na América Latina

1.

Tecnologia sem contato na América 
Latina: um setor altamente 
incipiente

Apesar das tendências retardatárias da região, a 
América Latina foi uma das primeiras a adotar 
o padrão de cartões com chip EMV, que foi 
priorizado por emissores e adquirentes já em 
1999. O México migrou totalmente para cartões 
de contato EMV em 2013, enquanto o Brasil 
alcançou essa meta em 2015. Na Colômbia e 
Argentina, essa migração será concluída por 
volta de 2020. Isso significa que, para a maioria 
dos portadores de cartões e operadores de caixa 
da América Latina, inserir um cartão com chip 
em um leitor é um hábito arraigado. A tarefa de 
mudar esse hábito será bastante desafiadora. 

Se a transição para o padrão EMV foi a tendência 
dos últimos dez anos, a nova tendência da 
tecnologia POS é a migração para a tecnologia 
sem contato. O Brasil vem liderando esses 
esforços. Em 2013, as adquirentes Cielo e Rede 
iniciaram o processo de implementação de 
terminais POS sem contato - atualmente, esse 
processo está 75% concluído, com mais de três 
milhões de terminais instalados. O Chile e a 
Costa Rica passaram por uma transformação 
semelhante e, no México, Colômbia e Peru, o 
processo de transição para a tecnologia sem 
contato segue a pleno vapor. Em toda a região, 
cerca de metade de todos os terminais POS já 
estão habilitados para as transações sem contato.

 

A migração para cartões sem 
contato é a estratégia mais 
competitiva para reduzir o uso de 
dinheiro em espécie e acelerar 
a penetração dos pagamentos 
digitais na América Latina.

Mesmo com o amadurecimento rápido da 
penetração de terminais POS sem contato, a 
emissão de cartões compatíveis com a tecnologia 
sem contato ainda está em estágio incipiente. 
Apenas um número reduzido de bancos emite 
cartões de crédito e débito sem contato. Alguns 
bancos investiram em carteiras móveis que 
utilizam tecnologias NFC, mas, até o presente 
momento, a adesão dos usuários é mínima. 
Outros emissores ainda estão definindo sua 
estratégia sem contato ou sequer desenvolveram 
uma. É visível e grave a falta de coordenação 
entre emissores e adquirentes para o co-
desenvolvimento do ecossistema sem contato. A 
consequência é que, atualmente, menos de 1% 
das transações com cartões de crédito e débito 
na América Latina são efetuadas por meio de 
sistemas de pagamento sem contato.
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Panorama global dos pagamentos 
sem contato

A América Latina está longe de ser a única região 
nessa situação. Nos Estados Unidos, a maioria 
dos bancos ainda não implementou cartões 
sem contato. Na maior parte das regiões em 
desenvolvimento, incluindo o Sudeste Asiático e 
a África, os sistemas de pagamento sem contato 
são praticamente inexistentes, com a exceção 
dos bilhetes de transporte público. Ainda assim, 
diversos mercados conseguiram difundir os 
sistemas de pagamento sem contato, graças aos 
esforços coordenados (e organizados) de bancos e 
comerciantes regionais. Em âmbito global, vários 
exemplos se destacam. 

Na Austrália, 92% das transações presenciais 
com cartões Visa são efetuadas sem contato. A 
dominância de apenas quatro bancos e duas 
cadeias de supermercados, que apoiaram a 
implementação da tecnologia sem contato, 
ajudou a alcançar esse resultado. No Reino Unido, 
a implementação de cartões sem contato no 
transporte público e de diversas iniciativas de 
pagamento móvel, resultaram em um volume 
de pagamentos sem contato de mais de 400 
milhões de euros e 500 milhões transações anuais. 
Na Costa Rica, o governo emitiu uma ordem 
em 2015 declarando que, até 2019, todos os 
cartões de pagamento deverão ter um chip com 
tecnologia sem contato. Outros padrões sem 
contato, incluindo códigos QR, vêm avançando 
significativamente na China. A consultoria chinesa 
iResearch estima que os pagamentos móveis 
totalizaram US$ 5 trilhões em 2016 e prevê que 
esse valor praticamente dobrou em 2017.

Observa-se nitidamente que a tendência global 
é a migração para pagamentos sem contato. 
Entretanto, ainda resta saber qual tipo de sistema 
predominará: cartões sem contato, dispositivos 
NFC, dispositivos vestíveis, códigos QR ou outro 
meio de pagamento? A batalha entre esses fatores 
de forma continuará nos próximos anos. 

Nesses estágios iniciais podemos observar os 
seguintes fatores catalisadores da migração para 
sistemas de pagamento sem contato:

1. Coordenação simultânea entre emissores, 
adquirentes e comerciantes. 

2. Regulação do governo. 

3. Uso da tecnologia sem contato no transporte 
público.

Tecnologia sem contato no sistema 
de transporte público da América 
Latina

Atualmente, a América Latina carece de 
coordenação e, em geral, de uma regulação 
adequada (exceto na Costa Rica) sobre 
pagamentos sem contato. Quando se trata do uso 
em transportes públicos, no entanto, a tecnologia 
sem contato vem ganhando força. A maioria 
dos sistemas de transporte público nos grandes 
mercados da região já incorpora pagamentos sem 
contato, incluindo os sistemas de metrô e ônibus 
de São Paulo e Rio de Janeiro, o Transmilenio de 
Bogotá, o Metrô da Cidade do México, o Subte de 
Buenos Aires e o Metropolitano de Lima. Ainda 
persistem, porém, dois grandes obstáculos à 
adoção dessa tecnologia em larga escala. 

Em primeiro lugar, na maioria dos sistemas 
de transporte público da América Latina, o 
dinheiro em espécie ainda é aceito como meio 
de pagamento - o que significa que os países 
que ainda não adotaram a tecnologia, não são 
incentivados a usar cartões de transporte sem 
contato. 

Menos de 1% das 
transações com cartões de 
crédito e débito na América 
Latina são efetuadas 
por meio de sistemas de 
pagamento sem contato.
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Em segundo lugar, esses sistemas de pagamento 
de transporte são de circuito fechado. Como 
resultado, os consumidores aprendem a efetuar 
pagamentos sem contato em serviços de 
transporte público, mas não para outras compras. 
Nesse contexto, a Visa fez uma parceria com a 
cidade do Rio de Janeiro para desenvolver um 
cartão pré-pago para o evento musical Rock in 
Rio, que também funciona como um bilhete de 
transporte sem contato. Em uma iniciativa ainda 
mais ambiciosa, em novembro de 2017, o Metrô da 
Cidade do México trabalhou em colaboração com 
a Mastercard e a startup de tecnologia Broxel, para 
lançar um cartão pré-pago de circuito aberto com 
diversas funcionalidades. Essa e outras iniciativas 
semelhantes poderiam ser catalisadoras não 
apenas da inclusão financeira, mas também do 
crescimento dos pagamentos sem contato, para 
muito além do transporte público.

Obstáculos à adoção de tecnologias 
sem contato na América Latina

São muitos os desafios envolvidos na 
implementação de pagamentos sem contato 
na América Latina. Em primeiro lugar, enquanto 
muitos dos principais adquirentes estão 
empenhados em migrar para a tecnologia sem 
contato, os emissores não estão avançando no 
mesmo ritmo. A participação dos comerciantes 
também é uma questão problemática. Para que 
a região consiga migrar para tecnologias sem 

contato, emissores, adquirentes, comerciantes e 
reguladores devem unir esforços em prol desse 
objetivo comum. Os principais desafios para 
alcançar esse objetivo, que serão analisados mais 
detalhadamente ao longo deste documento, na 
região incluem:

z z Falta de cartões de pagamento com 
tecnologia sem contato. 

z z Alto custo dos cartões de pagamento sem 
contato para emissores. 

z z Baixa penetração de smartphones com 
tecnologia NFC.

z z Incoerência das estratégias adotadas por 
emissores.

z z Alta rotatividade de operadores de caixa nos 
estabelecimentos comerciais.

z z Falta de interoperabilidade entre sistemas de 
pagamento sem contato.

z z Falta de visão clara sobre o valor da tecnologia 
sem contato para emissores, comerciantes e 
consumidores.

z z Fatores culturais.

Esse último desafio é, talvez, o mais difícil de 
superar, sendo ao mesmo tempo o menos 
tangível e o mais difundido. O dinheiro físico ainda 
reina na América Latina. Muitos consumidores 
latino-americanos - se não a maioria - preferem 
usar dinheiro em espécie a qualquer meio de 
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pagamento eletrônico. Existem, porém, outras 
realidades culturais menos óbvias que dificultam 
a implementação da tecnologia sem contato. 

As culturas latino-americanas costumam ser 
orientadas ao atendimento e o autosserviço é 
muito raro. Mesmo as camadas inferiores da 
classe média estão acostumadas a contratar 
outras pessoas para realizar serviços básicos. Essa 
tendência é intensificada pela abundância de mão 
de obra não qualificada barata, pela prerrogativa 
governamental de oferecer empregos e por uma 
mentalidade ambiciosa amplamente difundida - 
embora, em grande parte, de forma inconsciente 
- que se manifesta de diversas formas. 

O grau de sucesso dos 
pagamentos sem contato na 
região dependerá da capacidade 
dos comerciantes e bancos 
de facilitar a transição para o 
autosserviço nos pagamentos.  

Em todas as regiões da América Latina, as 
famílias de classe média têm empregada 
doméstica que dorme no emprego. Indivíduos 
abastados contratam funcionários para ficar na 
fila e pagar suas contas. Os consumidores não 
estão acostumados a abastecer o próprio carro 
nos postos de gasolina. E nos terminais com 
tecnologia EMV, o operador de caixa é quem 
recebe o cartão de crédito, insere o chip e realiza 
a transação, não o comprador. Em suma, a cultura 
de “autosserviço” ainda não existe na América 
Latina. Essa realidade contrasta radicalmente com 
a dos Estados Unidos, onde os consumidores têm 
o hábito de fazer tudo sozinhos, seja abastecer 
o carro, imprimir etiquetas de bagagem no 
aeroporto ou passar as próprias compras no 
supermercado.

Entretanto, as expectativas e comportamentos 
dos consumidores podem mudar com a 
intervenção dos comerciantes. Na América Latina, 
ao notar que os clientes ficavam apreensivos 
quando perdiam seu cartão de crédito de vista 
ao entregá-lo para pagamento, os restaurantes 
passaram a adotar terminais POS sem fio para 
que os clientes pudessem pagar a conta na mesa. 
Os consumidores se acostumaram a sempre 
manter seus cartões sob seu controle, o que 
representa um passo na direção do autosserviço 
e da retenção da autonomia no processo de 
pagamento.

Os pagamentos sem contato são uma forma 
de autosserviço que exigem que o consumidor 
participe ativamente da transação. Isso envolve 
uma mudança não apenas comportamental, mas 
também cultural, e a redução de uma barreira 
antes considerada intransponível, à medida 
que o autosserviço se difundir na América 
Latina. O grau de sucesso dos pagamentos sem 
contato na região dependerá da capacidade 
dos comerciantes e bancos de facilitar a 
transição para o autosserviço nos pagamentos. 
Embora o resultado final possa ser inevitável, 
a disponibilização de orientações criteriosas 
ao consumidor - associada a uma mensagem 
unilateral do setor de pagamentos - permitirá que 
os mercados alcancem esse objetivo de forma 
mais rápida, barata e cômoda.

Nas seções seguintes, analisaremos mais 
detalhadamente os problemas e desafios 
específicos enfrentados por cada parte interessada 
no ecossistema de pagamentos: adquirentes, 
emissores, comerciantes, consumidores e a rede 
de cartões.
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Perspectiva dos adquirentes
2.

Os adquirentes consideram que a 
compatibilidade com a tecnologia sem contato 
é essencial para se manterem relevantes, 
sobretudo em antecipação à chegada de 
carteiras digitais internacionais na região, como 
o Android Pay, o Samsung Pay e o Apple Pay. 
Muitos adquirentes iniciaram ou já concluíram 
a atualização de seus terminais POS para 
aceitar pagamentos sem contato, sendo que a 
penetração nos principais mercados da região 
varia de cerca de 37% no Peru a quase 75% no 
Brasil.

TAbeLA 1. PerCenTuAL esTIMAdO de 
TerMInAIs POs COM TeCnOLOgIA seM 
CONTATO (sOmeNTe hArdwAre)

Brasil 75%

México 60%

Argentina 60%

Colômbia 40%

Peru 37%

Chile 75%

Costa Rica 56%

Fontes: entrevistas, análise da AMI

Nos próximos anos, esses números chegarão 
a quase 100%. As empresas consolidadas 
no mercado continuarão o processo de 
migração para a tecnologia sem contato. Novos 
adquirentes como o PagoGo na Colômbia 
(empreendimento conjunto entre a empresa 
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FirstData e o Bancolombia) entrarão no 
mercado diretamente com infraestruturas sem 
contato, incluindo terminais POS tradicionais e 
dispositivos mPOS. Ainda existem, no entanto, 
diversos obstáculos para tornar o ecossistema de 
aceitação de cartões compatível com a tecnologia 
sem contato na prática.

A expressão “terminais POS habilitados para 
pagamentos sem contato” refere-se apenas ao 
componente físico (hardware). O componente 
de software, por outro lado, pode ser mais difícil 
de ser influenciado pelos adquirentes. A maioria 
dos sistemas POS independentes podem ser 
atualizados remotamente, mas os terminais 
pertencentes ao sistema de um comerciante 
maior, como caixas registradoras eletrônicas 
(CRE), devem ser atualizados de forma manual. 
Essa situação é particularmente comum entre 
grandes lojas de departamentos e redes de 
supermercados - que podem responder por 
até 50% dos gastos totais com cartões de 
crédito - e representa uma barreira constante 
à disseminação da tecnologia sem contato. 
No Brasil, por exemplo, o Carrefour é a única 
grande rede varejista que migrou totalmente 
para sistemas sem contato do lado do software. 
Na Colômbia, adquirentes relatam que é difícil 
convencer grandes redes a atualizar seu software 
devido ao tempo e aos custos envolvidos. No caso 
da rede mexicana de lojas de conveniência OXXO, 
a maioria dos seus terminais POS conta com 
um hardware compatível com a tecnologia sem 
contato, mas o software não será atualizado até o 
terceiro trimestre de 2018. 

A falta de interoperabilidade constitui mais um 
desafio. No México, embora todos os terminais 
dos bancos BBVA Bancomer, Banorte e 
Citibanamex suportem a tecnologia sem contato, 
eles são habilitados somente para produtos 
emitidos pelos respectivos bancos. No Peru, 
as redes adquirentes VisaNet e ProcesosMC 
não são interoperáveis e a primeira é muito 
mais avançada em termos da penetração da 
tecnologia sem contato que a segunda. Na 
Colômbia, o adquirente Credibanco, que detém 
60% de participação no mercado de POS, investiu 
em sistemas de pagamento móvel que utilizam 
senha de uso único, enquanto seu concorrente 
Redeban se concentrou em códigos QR. Essa 
falta de interoperabilidade dificulta a aceitação 
de sistemas sem contato entre comerciantes 
e o ecossistema fragmentado deixa os 
consumidores confusos e frustrados ao mesmo 
tempo em que erode o valor. Como o dinheiro 
em espécie é aceito em qualquer lugar, a falta 
de interoperabilidade torna os pagamentos sem 
contato substancialmente menos competitivos. 

Apesar desses obstáculos, os adquirentes 
adotaram a primeira medida certa para 
impulsionar a adoção dos pagamentos sem 
contato em todo o mercado. A criação de uma 
nova rede deve começar pelo lado da oferta: 
no caso da tecnologia sem contato, isso seria a 
aceitação. O titã desestabilizador do mercado 
de transporte compartilhado Uber é um bom 
exemplo dessa abordagem. Ao iniciar suas 
atividades em uma nova cidade, a Uber começa 
com um trabalho de base intensivo para recrutar 
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e treinar motoristas, antes de disponibilizar o 
serviço aos consumidores. Esses preparativos 
contribuem muito para proporcionar ao usuário 
uma experiência inicial positiva. O mesmo vale 
para o Airbnb, o Postmates e outras plataformas 
que dependem de uma rede robusta de oferta. 
E assim como os motoristas da Uber precisam 
rapidamente de passageiros para confirmar 
sua viabilidade, os adquirentes e comerciantes 
precisam que os emissores introduzam produtos 
de pagamento com tecnologia sem contato, para 
dar um impulso inicial na demanda.

Infelizmente, os emissores da América Latina 
deram muito menos atenção ao lado da 
demanda. Ainda há uma defasagem de vários 
anos entre a aceitação de transações sem contato 
e a emissão de produtos sem contato. No México, 
Brasil e Argentina, a emissão de cartões de 
pagamento sem contato é praticamente nula, 
ao passo que, no Peru, os cartões sem contato 

representam menos de 1% do total de cartões em 
circulação. No México, Colômbia e Chile, o BBVA 
optou por priorizar sua carteira móvel NFC em vez 
de cartões, o que exige uma curva de aprendizado 
muito mais acentuada para os consumidores. Sem 
investimentos maiores por parte dos emissores, 
os investimentos dos adquirentes em tecnologias 
sem contato terão sido em vão.
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Perspectiva dos emissores
3.

Na América Latina, os emissores 
têm demorado em migrar para um 
ambiente sem contato quando 
comparado com os adquirentes. Até 
mesmo no Brasil, que foi o primeiro 
país da região a adotar a tecnologia 
sem contato, a emissão de cartões 
sem contato ainda é praticamente 
nula. O mesmo vale para o México, que 
registra a segunda maior penetração 
de terminais POS com tecnologia sem 
contato. Com raras exceções, ainda há 
muito poucos meios de pagamento 
com tecnologia sem contato 
disponíveis na América Latina.
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O dilema da tecnologia sem contato para emissores

Os emissores têm muitas opções ao criar uma estratégia sem contato e esse fator contribui para que 
demorem a escolher uma alternativa. O dilema da tecnologia sem contato para emissores pode ser 
modelado da seguinte forma:

Em primeiro lugar, os bancos se dividem quando 
se trata de escolher entre estratégias sem 
contato baseadas em cartões ou em aparelhos 
móveis. Em mercados como México e Brasil, 
que registram uma alta taxa de penetração 
de smartphones e internet, os emissores estão 
determinados a desenvolver soluções móveis 
sem contato. Os banqueiros estão convencidos 
de que os consumidores pularão os cartões 
sem contato e irão direto para soluções móveis. 
Por essa razão, eles são contrários à ideia de 
migrar seu portfólio de cartões para a tecnologia 
sem contato - principalmente considerando o 
aumento de 20 a 50% nos preços em relação aos 

cartões EMV. O fato de grandes economias terem 
atraído soluções como o Samsung Pay, Apple Pay 
e o Android Pay contribui para essa convicção. Por 
outro lado, em mercados médios como Colômbia 
e Peru, onde a economia móvel é menos 
desenvolvida, os emissores estão igualmente ou 
mais interessados em cartões sem contato.

Para emissores que adotam soluções baseadas 
em cartões, a segunda questão é quais produtos 
de cartão devem ser migrados para a tecnologia 
sem contato. Nesse ponto, no entanto, há um 
conflito. Como os cartões sem contato são 
caros, os emissores consideram lógico migrar 
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primeiramente seus cartões mais rentáveis - 
ou seja, produtos de crédito para o segmento 
afluente. Essa lógica é problemática por duas 
razões.

Os banqueiros estão convencidos 
de que os consumidores pularão os 
cartões sem contato e irão direto 
para soluções móveis. Por essa 
razão, eles são contrários à ideia de 
migrar seu portfólio de cartões para 
a tecnologia sem contato.

Em primeiro lugar, em todo o mundo, os casos 
de uso mais bem sucedidos de pagamentos sem 
contato são transações de alta frequência e baixo 
valor, como sistemas de transporte público e 
restaurantes de fast food (para mais informações 
a esse respeito, consulte a seção ‘perspectiva dos 
comerciantes’). Essas transações são relevantes 

para todos os tipos de portadores de cartões e não 
apenas para os mais elitistas. 

Em segundo lugar, os consumidores mais jovens 
(com menos de 35 anos) são os mais propensos 
a adotar uma nova tecnologia de pagamento 
e, ao mesmo tempo, os menos propensos a ter 
um cartão de crédito premium. Dessa forma, 
uma abordagem mais sensata dos emissores 
seria priorizar os cartões de crédito e débito para 
indivíduos afluentes. O Bancolombia é líder na 
região nessa área e está no processo de converter 
todo o seu portfólio de cartões de débito (oito 
milhões) para a tecnologia sem contato. Isso 
corresponde a 31% da quantidade total de 
cartões de débito emitidos na Colômbia e, 
provavelmente, representa a maior migração para 
cartões sem contato na América Latina. 

A Figura 4 corrobora esse argumento, ilustrando 
os casos de uso da tecnologia sem contato e os 
respectivos produtos de pagamento que mais se 
adequam a cada um deles.

Figure 4. Contactless use cases
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Cartões sem contato versus carteiras 
móveis

Com o rápido avanço do uso de smartphones, 
da internet e da economia de aplicativos na 
América Latina, a carteira móvel sem contato é, 
de certo modo, mais atrativa que os cartões sem 
contato. Bancos e comerciantes em toda a região 
estão ansiosos para desenvolver suas próprias 
carteiras móveis, para manter-se a par das últimas 
tendências. À primeira vista, essa parece ser 
uma abordagem inteligente, mas as evidências 
mostram o contrário: priorizar uma estratégia sem 
contato baseada em aparelhos móveis, ao invés 
de cartões, é um passo em falso que prejudicará 
o crescimento dos pagamentos sem contato na 
América Latina.

O problema dessa estratégia é que usar um 
cartão em terminais POS é um comportamento 
arraigado. Assim, para estimular os consumidores 
a mudar, as carteiras móveis devem oferecer 
uma experiência significativamente melhor 
no momento da finalização da compra. Até 
o momento, as carteiras móveis disponíveis 
na região lutam para alcançar esse objetivo. 
A maioria das carteiras não oferece incentivos 
ou benefícios especiais. Operadores de caixa 
mal treinados podem facilmente estragar uma 
transação, impedindo qualquer uso futuro 
desse meio de pagamento pelo consumidor. 
Pagamentos móveis exigem que os consumidores 
desbloqueiem o celular, abram um aplicativo, 
se autentiquem e, em alguns casos, digitalizem 
um código QR ou digitem uma senha - ou seja, 
um processo incômodo. Os cartões sem contato, 
por outro lado, exigem que o consumidor 
simplesmente “aproxime e pague”; eles têm uma 
curva de aprendizado mais curta e são a evolução 
natural do atual sistema de pagamento com chip 
EMV.

O maior caso de uso da 
tecnologia sem contato está 
acontecendo com os cartões de 
plástico em todo o mundo.”
Rúben Salazar, vice-presidente sênior de produtos e 
inovações da Visa para a América Latina.

Além disso, as carteiras móveis concentram-
se principalmente em cartões de crédito, 
concebidos para atrair uma base de clientes 
abastados e conhecedores da tecnologia. Isso 
representa um descompasso demográfico em 
relação aos usuários de carteiras móveis, já que a 
população mais propensa a adotar um sistema 
de pagamento móvel é a geração do milênio 
(millennials). Esse grupo, no entanto, tem mais 
chances de ter um cartão de débito que um 
de crédito. Além disso, os cartões de crédito 
geralmente são usados apenas para compras de 
itens de valor alto, enquanto os melhores casos 
de uso da tecnologia sem contato são transações 
de valor baixo, para as quais cartões de débito são 
mais adequados. Os cartões sem contato foram 
inicialmente introduzidos como um produto de 
pagamento em massa (ou seja, cartões pré-pagos 
de transporte público) e, portanto, estão mais 
bem preparados para a transição para o débito e 
para ascender na pirâmide socioeconômica - em 
oposição à abordagem de cima para baixo, que é 
mais desafiadora.  

Por fim, estudos de caso globais revelam que 
os cartões de plástico continuam a ser usados 
mesmo quando pagamentos móveis estão 
amplamente disponíveis. Em Londres, embora 
todos os aplicativos de pagamento móvel 
sem contato sejam aceitos, cerca de 80% dos 
pagamentos de transporte público são efetuados 
com cartões de plástico. Na Austrália, quase 
90% de todos os pagamentos com cartão são 
efetuados com cartões sem contato, enquanto 
apenas 3% são feitos com aparelhos móveis. 

Como colocado por Rúben Salazar, vice-
presidente sênior de produtos e inovações da 
Visa para a América Latina, “o maior caso de uso 
da tecnologia sem contato está acontecendo 
com os cartões de plástico em todo o mundo”. O 
pensamento convencional entre os emissores da 
América Latina é que os cartões sem contato se 
tornarão obsoletos antes da implementação da 
rede e que os pagamentos móveis prevalecerão. 
A experiência mundial, no entanto, simplesmente 
não corrobora essa suposição. 

Em decorrência dos desafios descritos, as 
carteiras móveis disponíveis na região tiveram 
uma adesão muito baixa. Apesar de uma enorme 
campanha de marketing, pouquíssimos usuários 
adotaram a BBVA Wallet na Colômbia e no 
Peru. Outras carteiras dos emissores Davivienda, 

“
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Bancolombia, Grupo Aval e Citibanamex 
enfrentam uma situação parecida. Embora 
seja verdade que esses produtos estão em 
estágio incipiente e que, dessa vez, a adoção 
pode aumentar, a adesão dos usuários é 
decepcionantemente baixa mesmo nos Estados 
Unidos. Como mostra a revista Fortune, só 8% 
dos usuários do Apple Pay e 6% dos usuários 
do Samsung Pay fazem um pagamento 
móvel semanalmente. Até o momento, os 
consumidores simplesmente não viram valor 
suficiente nas carteiras móveis a ponto de mudar 
significativamente seu comportamento.

Isso não significa que os bancos devam 
abandonar completamente os pagamentos 
móveis. Uma ideia melhor seria terceirizar esses 
serviços para carteiras de terceiros oferecidas 
pelos gigantes da tecnologia Samsung, Apple e 
Google, que são marcas confiáveis empenhadas 
em implementar a interoperabilidade. Os bancos 
devem unir esforços na promoção de cartões sem 
contato, que são mais fáceis de serem adotados 
por consumidores e operadores de caixa. Juntas, 
essas duas estratégias criam condições ideais 
para ampliar a escala dos pagamentos sem 
contato em todo o mercado. O objetivo deve ser o 
de oferecer a melhor experiência de usuário para 
cada meio de pagamento disponível na carteira 
do cliente, como cartões e aparelhos móveis.

Apoiando os emissores para que 
adotem cartões sem contato

Para os emissores, o principal problema no 
desenvolvimento de cartões sem contato é que o 
valor desses produtos não se tornou totalmente 
evidente. As redes de cartões e adquirentes 
devem se empenhar em corrigir essa situação. 
A Visa e a Mastercard, em particular, devem se 
valer de sua experiência global para desenvolver 
os casos de uso para emissores. Os emissores 
têm perguntas óbvias: que valor os cartões sem 
contato agregarão? Como justificaremos o 
aumento de custo? Sem respostas convincentes, 
os bancos migrarão a contragosto para os 
serviços sem contato, em cumprimento às ordens 
oficiais das redes de cartões, e envidarão esforços 
mínimos para promover o uso desse meio de 
pagamento nos terminais POS.

Assim como os emissores devem incentivar 
os consumidores a adotar um novo meio de 
pagamento, as redes de cartões também 
precisam incentivar seus parceiros emissores. 
Essas redes têm a opção de subsidiar o custo 
dos cartões sem contato durante a fase inicial de 
adoção e, também, estão bem posicionadas para 
negociar acordos com fabricantes de cartões. 
Incentivos econômicos são poderosos e os bancos 
não estão imunes à sua influência. 

Acima de tudo, as redes de cartões devem 
promover uma coordenação mais estreita entre 
emissores e adquirentes. Se os bancos emitirem 
cartões sem contato sem uma rede de aceitação 
totalmente desenvolvida, esse esforço estará 
fadado ao fracasso desde o início. As redes de 
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cartões, que são literalmente a ponte entre 
emissores e adquirentes, têm a chave para evitar 
esse resultado.

Os governos também têm um papel importante 
a desempenhar, como exemplificado pela Costa 
Rica. O principal objetivo do Banco Central da 
Costa Rica era reduzir o uso de dinheiro em 
espécie. Dados da instituição revelaram que o 
dinheiro físico custa ao País cerca de US$ 500 
milhões por ano em falsificações de bilhetes de 
papel usados em transportes públicos, alterações 
ou omissões de notas fiscais de compras no varejo 
e enormes custos envolvidos no processamento 
de dinheiro em espécie. Por essas razões, o 
Banco Central desenvolveu uma estratégia 
nacional para aumentar a inclusão financeira, o 
que abrangeu a implementação de contas de 
poupança simplificadas (mais fáceis e baratas 
de abrir, manter e usar do que contas bancárias 
tradicionais).

Assim como os emissores devem 
incentivar os consumidores 
a adotar um novo meio de 
pagamento, as redes de cartões 
também precisam incentivar 
seus parceiros emissores.

Um segundo componente dessa estratégia 
consistiu em promover um meio de pagamento 
eletrônico adequado a transações de baixo valor, 
ou seja, capaz de competir com o dinheiro físico. 

Em 2015, o País aprovou uma lei obrigando os 
bancos a emitir apenas cartões sem contato 
até 2019 - uma medida que já transformou 
o ecossistema de transações presenciais com 
cartão. Na Costa Rica, atualmente 60% dos 
dispositivos POS e 60% dos cartões de pagamento 
(1,5 milhão) são habilitados para transações 
sem contato. O País, no entanto, é o único da 
região: até o momento, outros governos latino-
americanos têm demorado a seguir o exemplo 
da Costa Rica. Governos nacionais com uma 
estratégia clara de inclusão financeira, como o 
do México, Colômbia e Peru, podem ser os mais 
preparados para adotar tecnologias sem contato. 

O governo também pode apoiar o uso da 
tecnologia sem contato de formas mais simples, 
como a criação de parcerias para implementar 
sistemas de pagamento sem contato de circuito 
aberto em transportes públicos ou praças de 
pedágio. Uma estratégia altamente eficaz seria 
exigir o uso de pagamentos sem contato em 
transportes públicos, excluindo a possibilidade 
de pagamento em dinheiro. Os governos 
também podem ajudar a estabelecer normas 
claras aplicáveis a pagamentos com cartão que 
acelerem a adoção da tecnologia sem contato. 
Para proporcionar aos consumidores uma 
experiência cômoda e uniforme é extremamente 
necessário reduzir as exigências impostas aos 
comerciantes, que os obrigam a autenticar os 
clientes via senha ou assinatura em transações de 
baixo valor.
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Perspectiva dos comerciantes
4.

Casos de uso  

Durante a transição para pagamentos com cartões 
com chip EMV, o principal atrativo para emissores 
e comerciantes era a proteção contra fraudes. 
As normas de transferência de responsabilidade 
emitidas pela Visa e Mastercard, segundo as 
quais o responsável pela fraude é a parte que 
não atualizou seu sistema para o padrão EMV, 
incentivaram comerciantes e emissores a adotar a 
tecnologia.

No caso dos pagamentos sem contato, o principal 
valor oferecido aos comerciantes é a rapidez e 
a conveniência. Em todo o mundo, a melhor 
aplicação dos pagamentos sem contato tem sido 
nos transportes públicos, em que a rapidez da 
transação é essencial. Conclui-se que os casos de 
uso mais bem sucedidos dos pagamentos sem 
contato em escala mundial são compras de alta 
frequência e baixo valor, que incluem, entre outros 
exemplos, transações realizadas em restaurantes 
de fast food, cafeterias, lojas de conveniência, 
supermercados, cinemas e máquinas de venda 
automática. A tecnologia sem contato faz menos 
sentido para varejistas de artigos especializados 
ou de luxo, salões de beleza, hotéis e outros tipos 
de estabelecimento para os quais a rapidez da 
transação não é a principal preocupação.

A tecnologia sem contato é especialmente 
adequada para transações de baixo valor que 
não exigem senha (em geral, aquelas abaixo 
de US$ 25, variando de país para país); a etapa 
adicional de inserir a senha (ou assinar o recibo) 
retarda a transação e diminui o valor inerente dos 

pagamentos sem contato. Em média, a tecnologia 
sem contato reduz o tempo das transações em 
cinco segundos, resultando em um aumento 
significativo da eficiência e das vendas para 
estabelecimentos de alto tráfego. Essa redução 
de tempo é valiosa na América Latina, onde 
as filas podem ficar proibitivamente longas. A 
questão é tão importante para a competitividade 
do mercado que, em muitos estabelecimentos 
da região, o aumento da eficiência no caixa e a 
redução do tempo de espera tornaram-se um dos 
principais indicadores-chave de desempenho. 

Na Costa Rica, Colômbia e Chile, os mercados 
mais robustos em termos da emissão de cartões 
sem contato, que vêm ganhando mais força em 
casos de uso, são supermercados, restaurantes 
de fast food e clubes de desconto (por exemplo, 
PriceSmart). Na Colômbia, a Redeban pretende 
implementar sistemas de pagamento sem 
contato em máquinas de venda automática em 
2018; no Peru, a VisaNet permitiu transações 
sem senha e assinatura para compras abaixo 
de US$ 19 para verticais de varejo, nos melhores 
casos de uso da tecnologia sem contato: 
supermercados, restaurantes de fast food, 
cinemas e cafeterias. Essa facilitação ajudará a 
acelerar a adoção dos pagamentos sem contato 
- a eliminação de requisitos de autenticação 
maximiza a rapidez das transações e preserva 
o valor inerente das tecnologias sem contato. 
Essas transações também são seguras, uma 
vez que pagamentos de alta frequência e baixo 
valor não são interessantes para fraudadores.
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A tecnologia sem contato reduz 
o tempo das transações em 
cinco segundos, resultando em 
um aumento significativo da 
eficiência e das vendas para 
estabelecimentos de alto tráfego.

Varejistas que emitem cartões de marca 
compartilhada constituem outro caso de 
uso da tecnologia sem contato com enorme 
potencial, já que participam dos dois lados da 
equação, a saber, da emissão e da aceitação - 
esses comerciantes controlam o ecossistema 
de pagamentos existente em suas lojas. Um 
dos principais obstáculos à implementação da 
tecnologia sem contato é o dilema da galinha e 
do ovo enfrentado por emissores e adquirentes: 
os bancos não emitem cartões sem contato 
devido à baixa rede de aceitação, enquanto os 
adquirentes não possibilitam a aceitação porque 
não há um número suficiente de produtos de 
pagamento sem contato em circulação. No meio 
desse embate estão os consumidores que, sem 
um ecossistema robusto, nunca adotarão meios 
de pagamento sem contato. Em um cenário 
em que uma entidade controla a emissão e a 
aceitação e promove relações próximas com os 
consumidores, os pagamentos sem contato têm 
uma oportunidade muito melhor de ganhar escala. 
Assim, estabelecimentos como Falabella, Liverpool, 
Cencosud e Walmart estão em uma posição 
privilegiada para serem evangelistas da tecnologia 
sem contato.

desafios enfrentados pelos 
comerciantes 

A maioria dos comerciantes ainda não usufrui dos 
benefícios dos pagamentos sem contato, porque 
seu uso ainda é muito baixo para gerar eficiência 
operacional. Os varejistas enfrentam diversos 
desafios relacionados à aceitação dos pagamentos 
sem contato, tais como:

z z Alta rotatividade de funcionários.
z z Baixos níveis de escolaridade e motivação dos 

funcionários.
z z Dificuldade em integrar a tecnologia sem 

contato a seus sistemas internos.
z z Falta de interoperabilidade entre vários 

produtos sem contato/NFC.
z z Falta de treinamento e incentivos por parte 

dos adquirentes.
z z Baixo conhecimento dos consumidores sobre 

a tecnologia sem contato.
z z Concorrência de pagamentos em dinheiro e 

cartões EMV.
z z Infraestrutura física das lojas que não 

oferece terminais de autoatendimento para 
pagamentos sem contato.

Esses desafios podem ser superados por meio 
de esforços coordenados entre os adquirentes, 
emissores e comerciantes. Os exemplos 
apresentados a seguir analisam os diferentes 
graus dessa coordenação observados em toda a 
América Latina, bem como seus variados graus 
de sucesso.
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Aceitação

Com o apoio do BAC Credomatic, o 
PriceSmart iniciou um processo de migração 
trifásica dos seus terminais POS no segundo 
trimestre de 2017. A primeira medida foi 
atualizar o hardware de seus terminais 
POS para para dispositivos prontos para 
a tecnologia sem contato; a segunda foi 
executar a atualização do software; e a 
terceira foi modernizar a configuração física 
das suas filas de pagamento. Esse último 
componente foi o mais crítico para garantir 
que os investimentos da rede em produtos 
sem contato gerassem resultados positivos. 

Na Costa Rica, atualmente 
60% dos dispositivos POS 
e 60% dos cartões de 
pagamento (1,5 milhão) 
são habilitados para 
transações sem contato. 

Pricesmart na Costa rica, um 
unicórnio que implementou 
com sucesso a tecnologia sem 
contato

O PriceSmart é um clube de desconto por 
assinatura com sede em San Diego, nos 
Estados Unidos, e com 40 armazéns situados 
em todas as regiões da América Central, 
Caribe e Colômbia. Com um faturamento 
anual de US$ 3 bilhões e três milhões de 
associados ativos, a rede é o maior clube 
de desconto nos mercados em que atua. O 
PriceSmart também é um emissor de cartões 
de crédito de marca compartilhada, com 400 
mil cartões em circulação. 

A rede tem sua maior presença na Costa 
Rica e na Colômbia, com sete lojas em cada 
mercado. Sua experiência com pagamentos 
sem contato nesses dois mercados é, porém, 
radicalmente diferente. Na Costa Rica, tanto 
o governo como o adquirente (e co-emissor 
dos cartões de crédito) da PriceSmart, 
o BAC Credomatic, estão totalmente 
empenhados em implementar a tecnologia 
sem contato e o próprio PriceSmart também 
está comprometido com essa transição. 
O varejista sofre com filas cronicamente 
longas que deixam seus clientes insatisfeitos 
e resultam em perdas comerciais, razão pela 
qual a redução do tempo de espera na fila é 
extremamente importante.

Com o imperativo de eficiência transacional 
e um apoio bancário robusto, o PriceSmart 
iniciou sua transição para pagamentos sem 
contato em abril de 2017. Atualmente, quase 
70% das compras com cartões no PriceSmart 
na Costa Rica são efetuadas com cartões sem 
contato, o que faz do grupo um dos casos 
de estudo de estabelecimentos comerciais 
mais bem sucedidos na implementação 
da tecnologia sem contato na região. 
Diversos fatores contribuíram para esse 
sucesso, incluindo esforços para promover a 
aceitação de cartões, a emissão de cartões e 
o conhecimento dos clientes (associados).

Ponto em destaque
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Na maioria dos supermercados da região há 
um leitor de chip EMV instalado perto do caixa, 
atrás da esteira onde os clientes colocam suas 
compras. Isso permite que o operador de caixa 
insira com facilidade o cartão com chip do cliente 
e execute a transação. No caso dos pagamentos 
sem contato, no entanto, o terminal POS deve 
estar ao alcance do consumidor. Na Costa Rica, 
o PriceSmart instalou seus terminais POS em 
braços rotativos para que os dispositivos possam 
ficar próximos tanto do cliente como do operador 
de caixa. Todo esse processo levou apenas quatro 
meses e, atualmente, todos os terminais POS do 
PriceSmart na América Central são totalmente 
compatíveis com a tecnologia sem contato.
Para garantir que as transações sem contato 
sejam executadas perfeitamente, o PriceSmart e o 
BAC Credomatic vêm se empenhando em treinar 
seus operadores de caixa de forma intensiva 
e contínua. O programa de treinamento do 
PriceSmart começa cedo, antes da abertura das 
lojas, e inclui apresentações do BAC Credomatic, 
exercícios de representação de papéis, jogos e 
testes de conhecimento. Os operadores de caixa 
também dispõem de ferramentas educacionais 
impressas e digitais.   

emissão

O PriceSmart decidiu abordar ao mesmo tempo 
a aceitação e a emissão de cartões. Na Costa 
Rica, o PriceSmart e o BAC Credomatic emitem 
conjuntamente um cartão American Express que 
oferece diversos benefícios, como pontos que 
podem ser resgatados em lojas do PriceSmart, 
pagamentos parcelados e serviços de concierge. 
O produto também funciona como cartão de 
associado do cliente, promovendo efetivamente o 
uso do cartão em compras nas lojas do PriceSmart.

O BAC Credomatic tem presença permanente 
nas lojas do PriceSmart para promover a emissão 
de cartões dentro dos próprios estabelecimentos 
e, em abril de 2017, clientes novos passaram a 
receber cartões sem contato. Além disso, o BAC 
Credomatic iniciou uma migração forçada dos seus 
cartões existentes naquele mesmo ano - para o 
portfólio do PriceSmart, esse processo levou menos 
de seis meses. Essa implementação simultânea 
e rápida da emissão de cartões sem contato e 
da aceitação ajudou o PriceSmart a criar um 
microecossistema sem contato que a rede pode 
monitorar, controlar e aprimorar cada vez mais.

educação do cliente

A etapa final e mais desafiadora na 
implementação dos pagamentos sem contato 
pelo PriceSmart foi a educação dos clientes. O 
PriceSmart cita como seu maior desafio, a falta 
de conhecimento dos portadores de cartão 
sobre a existência de um chip sem contato 
em seus cartões. Uma lição importante para os 
comerciantes é que induzir os clientes a adotar 
pagamentos sem contato exige orientações 
intensivas. Para esse fim, o PriceSmart ativou 
diversos pontos de contato dentro das lojas para 
promover os pagamentos sem contato.

Atualmente, quase 70% das 
compras com cartões no 
PriceSmart na Costa Rica são 
efetuadas com cartões sem 
contato.

O primeiro ponto de contato está no processo 
de venda de cartões de marca compartilhada. O 
BAC Credomatic, que vende cartões dentro das 
lojas, é a primeira fonte de informação do cliente 
sobre pagamentos sem contato. Além disso, o 
PriceSmart espalha materiais educacionais por 
todos os espaços de venda das lojas - sobretudo 
na fila do caixa - para lembrar os clientes dos seus 
cartões sem contato e de como usá-los. Por fim, 
os operadores de caixa participam ativamente 
do processo de educação sobre a tecnologia sem 
contato: eles ensinam os clientes a colaborar para 
reduzir o tempo de espera na fila, o que inclui 
colocar o cartão de associado na esteira, organizar 
as compras na esteira de uma maneira específica 
e efetuar um pagamento sem contato.

Terminal POS sem contato do PriceSmart
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Terminal POS sem contato do PriceSmart

Sinalização educacional dentro das lojas do PriceSmart

Lições

O caso do PriceSmart oferece 
algumas lições importantes. A 
mais importante é que, para 
influenciar efetivamente o 
comportamento de pagamento 
do consumidor, são necessários 
esforços coordenados e 
intensivos por parte de 
todos os atores do setor. 
Comerciantes que também 
são emissores de cartões de 
marca compartilhada estão 
em uma posição ideal para 
alcançar esse objetivo, uma 
vez que podem criar um 
ecossistema sem contato 
totalmente migrado em suas 
lojas. Ao converter uma base 
de clientes considerável dentro 
de suas lojas, os comerciantes 
evangelizam os pagamentos 
sem contato no mercado em 
geral. A educação intensiva 
do cliente e a paciência são 
elementos necessários nesse 
processo, mas, quando tudo é 
feito corretamente, o retorno é 
rápido (para o PriceSmart levou 
menos de seis meses).
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no México, a OXXO se prepara 
para a tecnologia sem contato

A OXXO, principal rede de lojas de 
conveniência do México, é uma entidade 
não bancária pioneira na prestação de 
serviços financeiros há mais de uma década, 
oferecendo recargas móveis, pagamentos de 
contas, cartões pré-pagos, correspondente 
bancário e muitos outros serviços. Com 
mais de 16 mil lojas espalhadas pelo México, 
a OXXO é uma marca bem conhecida e 
adorada. Os consumidores vão à OXXO para 
tomar café da manhã, comprar cigarros, 
fazer compras de mercearia de última hora 
e comprar lanches rápidos, entre diversas 
outras finalidades. Ainda assim, os clientes 
gastam em média menos de 2,5 minutos 
nas lojas da OXXO - trata-se de um ambiente 
dinâmico, destinado a oferecer comodidade. 
Como uma das marcas de varejo mais 
centradas no cliente da América Latina, 
a OXXO está sob pressão para melhorar 
continuamente sua experiência dentro das 
lojas, incluindo na fila do caixa. 

Os pagamentos são elementos integrantes 
desse esforço. Segundo Asensio Carrión, 
diretor de negócios eletrônicos e serviços 
financeiros da OXXO, a rede de varejo tem 
um objetivo abrangente: “permitir que 
os clientes façam negócios com a OXXO 
da maneira mais simples possível”. Isso 
inclui aceitar todos e quaisquer meios de 
pagamento, o que será progressivamente 
relevante à medida que aumentarem as 
formas de pagamento disponíveis. Embora 
ainda estejam em estágio incipiente no 
México, os provedores de pagamento sem 
contato estão começando a proliferar. 
Atualmente, dois bancos (Citibanamex e 
Azteca) emitem cartões sem contato. O 
Samsung Pay foi lançado oficialmente em 
17 de janeiro de 2018 e outras carteiras sem 
contato, como a Transfer e a BillMo, estão 
fazendo experiências com códigos QR e 
códigos de acesso.

Apesar de ainda incipientes, a OXXO 
compreende que os pagamentos sem 
contato são a próxima onda da tecnologia 
POS. A OXXO trabalha com o adquirente 
BBVA Bancomer para tornar seus terminais 

POS compatíveis com a tecnologia sem 
contato, um processo que, até fevereiro 
de 2018, estava 60% concluído. A última 
medida, implementação de uma atualização 
necessária do software dos terminais POS, 
será adotada ao longo de 2018 e representa 
um investimento substancial. A OXXO, no 
entanto, acredita que os investimentos 
compensam por três motivos principais:  
1) os pagamentos sem contato reduzirão 
o tempo das transações; 2) essa tendência 
representa um avanço em direção a um 
modelo de autoatendimento, que gera 
economia de tempo e dinheiro para a OXXO 
e seus clientes; 3) os pagamentos sem 
contato colocam a OXXO na posição de líder 
em tecnologia e fortalecerão sua reputação 
como líder na prestação de serviços 
financeiros.  

Para alcançar a meta de implementar 
pagamentos sem contato, no entanto, a rede 
precisará superar alguns desafios. O maior 
obstáculo da OXXO é treinar suas dezenas 
de milhares de operadores de caixa a aceitar 
pagamentos sem contato, seja com cartões 
de plástico ou aparelhos móveis. A OXXO 
tem mais de 120 mil funcionários em todo 
o País e uma taxa anual de rotatividade de 
empregados de 110%. Os operadores de 
caixa da OXXO são de várias faixas etárias, 
com um nível de escolaridade média 
descrito como “ensino médio incompleto”. 

Para superar seus desafios de recursos 
humanos, a OXXO desenvolveu programas 
intensivos de treinamento, o que inclui, entre 
outros métodos, treinamentos presenciais, 
tutoriais on-line, vídeos e treinamentos por 
celular. A OXXO é considerada a empresa 
líder do setor na América Latina, pela 
variedade e abrangência das técnicas e 
materiais de treinamento oferecidos. Seja 
para o pagamento de contas de água, 
compras de comércio eletrônico ou apostas 
de loteria, a OXXO se integra a dezenas 
de sistemas de diferentes prestadores de 
serviços e os caixas devem operar todos 
eles ao longo do dia. Isso significa que os 
funcionários da OXXO já são aprendizes ágeis 
e rápidos. Aprender a processar pagamentos 
sem contato será uma tarefa relativamente 
mais fácil para os operadores de caixa da 
OXXO, do que para os empregados de 
cadeias varejistas menos versáteis. 
  

Ponto em destaque 
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Perspectiva dos consumidores
5.

Os cartões de crédito alcançaram um enorme 
sucesso na América Latina, tendo penetrado 
tanto na classe média como em camadas 
mais abastadas da sociedade. Entretanto, sua 
penetração no total de gastos no varejo ainda 
é limitada - chegando, no máximo, a 30% no 
Brasil7 e a cerca de 10% no México, Colômbia e 
Peru. Os consumidores latino-americanos são 
muito diversificados, incluindo desde indivíduos 
da alta sociedade, a empregados locais que 
trabalham em ambientes onde todas as 
transações são efetuadas em dinheiro vivo. E seus 
comportamentos de consumo e pagamento são 
igualmente variados. 

Os comportamentos de pagamento desses 
consumidores também se adaptaram ao longo 
do tempo. Há cerca de 10 anos, os consumidores 
usavam cartões com tarja magnética (transações 
rápidas, mas suscetíveis a fraudes), migrando 
posteriormente para pagamentos com chip e 
senha (lentos e inconvenientes, mas altamente 
seguros). Atualmente, a tendência é a adoção de 
pagamentos sem contato, sem a necessidade de 
verificação via senha ou assinatura para transações 
de baixo valor (rápidos e seguros).
Para compreender melhor as atitudes dos 
consumidores em relação a diferentes meios de 
pagamento e às tecnologias sem contato, a AMI 
realizou pesquisas no Brasil, México, Colômbia 
e Peru. O único critério de participação era 
que a pessoa fosse portadora de um cartão 
de crédito ou de débito. Os participantes 
eram de diferentes faixas etárias, estágios de 
vida, profissões, condições socioeconômicas e 
gênero. Os resultados não têm o objetivo de ser 
estatisticamente representativos, mas sim de 
capturar algumas das atitudes e comportamentos 
predominantes em relação aos meios de 
pagamento e à tecnologia sem contato. A 
pesquisa constatou que os consumidores 

enfrentam desafios similares aos dos bancos, 
comerciantes e adquirentes no processo de 
adoção de pagamentos sem contato, a saber, falta 
de conhecimento, falta de percepção de valor e 
ampla difusão do dinheiro em espécie.

dinheiro em espécie ainda 
predomina

Os consumidores tendem a usar dinheiro físico 
para pequenas compras cotidianas, cartões de 
débito para compras de pequeno e médio valor 
e cartões de crédito para compras de médio e 
grande porte. Os consumidores que preferem 
dinheiro em espécie afirmam que se trata de 
um meio de pagamento rápido, conveniente e 
aceito em todos os lugares. Cartões de débito e 
de crédito são preferíveis para transações maiores 
porque eliminam o perigo de transportar grandes 
quantias em dinheiro, além da possibilidade de 
parcelamento oferecida pelo cartão de crédito. 

7 Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços.
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Ao analisar a região como um todo, constatou-
se que o dinheiro em espécie é o meio de 
pagamento preferido, seguido do cartão de 
débito e do cartão de crédito. Cabe destacar 
que o Brasil é um caso isolado: apenas 15% dos 
consumidores brasileiros indicaram o dinheiro 
físico como seu meio de pagamento preferido, 
enquanto 53% afirmaram preferir cartões de 
crédito. Em todos os mercados, um percentual 
significativo dos entrevistados (64%) afirmou usar 
dinheiro em espécie diariamente. Já no caso dos 
cartões de débito e de crédito, esse percentual foi 
de 30% e 21%, respectivamente. Cabe ressaltar 
que esses números representam as preferências 
de pagamento dos portadores de cartões de 
crédito e débito, que correspondem a apenas 30% 
de todos os consumidores da região.

O hábito de usar dinheiro físico como meio de 
pagamento ainda é profundamente arraigado 
na região, sobretudo no México, Colômbia e 
Peru, e os bancos não conseguiram alcançar 
determinados segmentos de mercado - 
principalmente aqueles em que predominam 
transações de baixo valor médio. Como mostrado 
abaixo, o dinheiro em espécie é usado com mais 
frequência em transportes públicos, feiras livres, 

estacionamentos e serviços de táxi - verticais 
de varejo que exigem rapidez e agilidade no 
pagamento. O uso de cartões de crédito prevalece 
em casos de uso de transações de alto valor, 
em que a rapidez não é tão valorizada, como 
restaurantes formais, lojas de roupas e lojas de 
departamento.

TABELA 2. MEIO DE PAGAMENTO MAIS USADO EM DETERMINADOS TIPOS DE VAREJISTAS.  
Os percentuais representam o percentual de consumidores entrevistados que afirmaram usar cada 
meio de pagamento “com mais frequência” em cada tipo de estabelecimento comercial.

Meio de pagamento Dinheiro em espécie Cartão de débito Cartão de crédito Carteira digital

Feira livre 73% 14% 10% 1%

Táxi 70% 7% 12% 3%

Loja de conveniência 57% 21% 17% 2%

Transporte público 78% 4% 4%  -

Salão de beleza 55% 21% 18% 1%

Estacionamento 71% 7% 9% 1%

Cafeteria 48% 25% 18% 2%

Farmácia/drogaria 37% 33% 27% 1%

Restaurante fast-food/
informal

38% 35% 24% - 

Supermercado 16% 45% 37% 1%

Loja de departamento 15% 28% 52%  -

Loja de roupas/vestuário 11% 32% 52% 3%

Restaurante formal 22% 40% 35% 1%

Fonte: Visa Consumer Community, janeiro de 2018
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A pesquisa revela novas oportunidades para bancos 
e redes de cartões na sua guerra contra o dinheiro 
físico. Para competir com o dinheiro em espécie 
em verticais de varejo caracterizadas por transações 
de baixo valor, os bancos devem oferecer ao 
usuário uma experiência rápida, conveniente 
e universalmente aceita. Os pagamentos com 
cartão sem contato têm esse potencial, além de 
proporcionar mais segurança. 

Atualmente, no entanto, a experiência do usuário 
da tecnologia sem contato ainda está aquém 
das expectativas. É um erro priorizar varejistas e 
restaurantes de luxo para a implementação de 
pagamentos sem contato, como fazem alguns 
adquirentes da América Latina, uma vez que 
essas transações exigem senha ou assinatura. De 
acordo com executivos da Visa, autenticações por 
senha e assinatura são a “kriptonita” da tecnologia 
sem contato. A exigência desses recursos de 
autenticação elimina o maior valor oferecido pelos 
pagamentos sem contato: a rapidez.

Conversão para tecnologias sem 
contato: falta de conhecimento por 
parte do consumidor

A adoção da tecnologia sem contato envolve 
outros desafios, sendo o maior deles a falta 
de conhecimento sobre o produto. 41% dos 
consumidores nos quatro mercados sabiam da 
existência de cartões sem contato, enquanto 51% 
afirmaram ter conhecimento dos pagamentos 
sem contato por meio de smartphones. Esse 
quadro talvez seja explicado pelo fato de os 
consumidores estarem amplamente cientes da 
existência do Samsung Pay e Apple Pay. Essa 
situação também representa um problema, já que 
os pagamentos móveis sem contato na América 
Latina, atualmente, proporcionam ao usuário 
uma experiência inferior à do dinheiro físico, dos 

pagamentos com cartão EMV e dos pagamentos 
com cartão sem contato. Para convencer os 
consumidores a adotar um novo meio de 
pagamento, a grande maioria dos entrevistados 
concordou que ele deve, acima de tudo, ser 
considerado seguro, além de fácil e conveniente.

É improvável que os consumidores peçam 
para usar um novo meio de pagamento por 
vontade própria - na maioria dos casos, é o 
comerciante que incentiva esse uso. Sendo assim, 
a inconsistência na aceitação de pagamentos 
sem contato pelos comerciantes constitui um 
sério obstáculo. Mónica, do México, explica em 
detalhes: “Quando recebi meu novo cartão 
B-Smart Citibanamex, ele já tinha a opção de 
pagamento sem contato, mas só percebi isso 
quando um funcionário da Palacio de Hierro me 
disse que eu poderia pagar usando a tecnologia 
sem contato. Testei e adorei, mas só consegui 
usá-lo naquela loja”.

Afinidade crescente pela tecnologia 
sem contato

Um resultado positivo das pesquisas é que 66% 
dos consumidores que afirmaram ter um cartão 
sem contato já usaram o produto pelo menos 
uma vez. Muitos entrevistados dizem gostar da 
ideia de cartões sem contato por acreditar que 
são mais seguros. Estar sempre na posse do 
cartão aumenta sua sensação de segurança, ao 
passo que o ato de digitar a senha na verdade faz 
com que esses consumidores se sintam menos 
seguros. Como afirma Rocío, do Peru: “[Cartões 
sem contato] são mais rápidos e seguros. Você 
nunca perde seu cartão de vista”. Além disso, 
os consumidores admitem que os pagamentos 
sem contato são atrativos por serem “da moda” 
- a tecnologia sem contato é inovadora. Leyla, 
também do Peru, detalha: “Quero testar essa 
nova experiência [cartões sem contato] e ver 
suas vantagens. Tenho certeza de que é uma 
tecnologia inovadora em termos de segurança e 
rapidez. As pessoas querem estar na vanguarda da 
tecnologia para serem bem vistas”. Os bancos devem oferecer 

ao usuário uma experiência 
rápida, conveniente e 
universalmente aceita: os 
pagamentos com cartão sem 
contato têm esse potencial, 
além de proporcionar mais 
segurança.  
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Os dados, porém, também revelam que o sucesso inicial é fundamental para o meio de pagamento ser 
usado novamente. Se o terminal POS não funcionar ou a experiência de pagamento não for satisfatória, os 
consumidores provavelmente não realizarão um pagamento sem contato novamente. 

Por fim, entre os consumidores que efetuaram um pagamento com cartões sem contato, a maioria o fez 
em estabelecimentos caracterizados por compras de alto valor, como lojas de departamento. Isso é um 
reflexo dos próprios portadores de cartão - os afluentes -, já que, na maioria dos casos, apenas cartões 
premium foram convertidos para a tecnologia sem contato. A tecnologia sem contato ainda não penetrou 
em outras verticais de varejo onde o dinheiro predomina, como serviços de táxi e lojas de conveniência.

TABELA 3. USO DE PAGAMENTOS SEM CONTATO

Tipo de  
varejista

Percentual dos portadores de cartões sem contato que afirmaram ter 
usado esse meio de pagamento nos tipos de varejistas selecionados

Loja de departamento 32%

Supermercado 25%

Loja de roupas/vestuário 21%

Restaurante formal 13%

Cafeteria 11%

Restaurante fast-food/informal 10%

Farmácia/drogaria 8%

Salão de beleza 4%

Feira livre 0%

Táxi  0%

Loja de conveniência 0%

Transporte público 0%

Estacionamento 0%

Em suma, os consumidores veem os pagamentos sem contato com bons olhos, mas, nesse momento, 
a tecnologia ainda é novidade. Esse meio de pagamento não foi incorporado ao comportamento de 
pagamento dos consumidores e tampouco penetraram em verticais de varejo não tradicionais. Para 
alcançar esses objetivos são necessárias medidas claras: 1) a aceitação de pagamentos sem contato 
deve ser amplamente difundida; 2) os comerciantes devem desempenhar um papel ativo no sentido 
de estimular os consumidores a usar a tecnologia sem contato; 3) os pagamentos sem contato devem 
ser vistos como seguros, rápidos e convenientes; e 4) a experiência de pagamento deve ser impecável na 
primeira tentativa.

Fonte: Visa Consumer Community, janeiro de 2018
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Perspectiva da Visa: compromisso com 
um ambiente de cartões de plástico sem 
contato

6.

Como a maior rede de pagamentos do mundo, 
a missão da Visa é ampliar continuamente o 
universo dos pagamentos eletrônicos. Tanto 
a Visa como a Mastercard insistem que seu 
maior concorrente não são elas próprias, 
mas sim o dinheiro em espécie. Na América 
Latina, o dinheiro físico ainda oferece a melhor 
experiência de usuário em transações de baixo 
valor, como aquelas feitas em lojas de esquina - o 
dinheiro é aceito em qualquer lugar e não exige 
autenticação. Assim como ninguém quer digitar 
uma senha para comprar um quilo de tomate, 
assinar o comprovante de uma compra de 
refeição rápida de US$ 5 parece supérfluo. Pagar 
essas pequenas compras em dinheiro é a opção 
mais fácil hoje em dia.

Atualmente, estima-se que os pagamentos 
com dinheiro em espécie no mercado de varejo 
físico totalizem quase US$ 1 trilhão por ano na 
América Latina - um prêmio que permanece fora 
do alcance das redes de cartões e seus parceiros 
em todo o ecossistema de pagamentos. Para 
explorar essa enorme oportunidade, o setor deve 
convergir para um meio de pagamento eletrônico 
capaz de superar o dinheiro físico. Isso significa 
proporcionar rapidez, simplicidade, segurança e 
acessibilidade.

Para esse fim, a Visa está empenhada em 
permitir pagamentos sem contato em todas as 
regiões da América Latina, sobretudo por meio 
de cartões de plástico. A organização acredita 
que os cartões de plástico têm muitas vantagens 
em relação aos aparelhos móveis: os cartões não 
têm baterias para carregar, não têm dados para 
comprar e são resistentes e duráveis, além de 
mais acessíveis que as carteiras de smartphones. 
A ordem oficial da Visa enviada aos emissores 

para que convertam todos os portfólios de cartões 
para a tecnologia sem contato até o quarto 
trimestre de 2018 sinaliza para todas as partes 
interessadas que o futuro é sem contato - e que a 
América Latina estará pronta. A ordem oficial da 
Mastercard para a migração da tecnologia sem 
contato, emitida em fevereiro de 2018, demonstra 
que a organização também apoia essa transição. 

No Brasil, a Visa, em parceria com a Mastercard, 
criou um grupo de trabalho do setor de 
pagamentos que reúne redes de cartões 
e adquirentes para estabelecer normas 
padronizadas para a aceitação de pagamentos 
sem contato. A Visa oferece um incentivo 
financeiro aos emissores, para ajudar a compensar 
o custo da emissão dos cartões sem contato e 
vem trabalhando com fabricantes de cartões, 
para garantir preços vantajosos. Em toda a região, 
a organização trabalha em colaboração com o 
setor, para eliminar a necessidade de assinaturas 
em todas as transações sem contato e apoia 
ativamente os governos a promover a migração de 
todo o mercado para pagamentos sem contato.

Atualmente, estima-se que os 
pagamentos com dinheiro em 
espécie no mercado de varejo físico 
totalizem quase us$ 1 trilhão por 
ano na América Latina - um prêmio 
que permanece fora do alcance das 
redes de cartões e seus parceiros em 
todo o ecossistema de pagamentos.
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As carteiras móveis ainda têm um papel a 
desempenhar no comércio latino-americano. 
A Visa, a Mastercard e a American Express têm 
trabalhado em estreita colaboração com a 
Samsung e diferentes bancos para possibilitar 
o uso do Samsung Pay no Brasil e no México. 
As redes de cartões têm a prerrogativa de 
permitir que os clientes paguem suas compras 
da maneira que desejarem e garantir a melhor 
experiência em todos os meios de pagamento 
que oferecem. As redes também suportam 
códigos QR, dispositivos vestíveis e outros meios 
de pagamento sem contato, nos casos de uso em 
que essas tecnologias são mais aplicáveis. 

A interoperabilidade, no entanto, continua sendo 
a principal prioridade. Se um cliente tiver uma 
experiência negativa no terminal POS porque 
seu meio de pagamento não foi aceito, os bancos 
podem considerar que aquele consumidor perdeu 
para os pagamentos sem contato no curto prazo. 
A interoperabilidade reduz as chances de isso 
acontecer, promove uma concorrência saudável 
e, em última análise, aumenta a fidelidade dos 
clientes aos pagamentos eletrônicos.

bancos latino-americanos podem 
estar sob ameaça

Sem um ecossistema sem contato robusto, a 
América Latina corre o risco de outro padrão 
dominar o mercado - como já ocorreu na China 
com as carteiras digitais WeChat e AliPay, que 
possibilitam pagamentos por código QR em 
estabelecimentos comerciais. Essas empresas 
deixaram completamente de lado as redes de 
cartões e bancos. Elas atuam essencialmente 
como adquirentes independentes, integrando-
se diretamente aos varejistas e cobrando 
comissões inferiores a 1%. Isso atrai comerciantes 
que pagam 3% ou mais para aceitar transações 
com cartão. Além disso, os códigos QR são mais 
simples e baratos de adotar que os terminais 
POS. Por todas essas razões, o AliPay e o WeChat 
são reconhecidos internacionalmente pelo 

sucesso que alcançaram. Segundo o instituto 
chinês de pesquisa de internet iResearch, 
65% dos assinantes móveis na China utilizam 
pagamentos móveis em vez de dinheiro físico, e 
os pagamentos móveis totalizam mais de US$ 5 
trilhões por ano, representando quase 50% do PIB 
da China.

Esses aplicativos chineses prejudicam não apenas 
os pagamentos com cartão de crédito, mas 
todo o sistema bancário. O AliPay e o WeChat 
estão efetivamente sugando dinheiro do sistema 
bancário ao oferecer taxas de juros mais altas 
que as dos bancos, para armazenar fundos em 
seus sistemas de ciclo fechado. No final de 2016, 
os dois aplicativos introduziram taxas para os 
usuários transferirem fundos do aplicativo para 
suas contas bancárias em transações superiores a 
um determinado valor (para o WeChat, esse limite 
é de US$ 150). Uma vez que tanto o WeChat 
como o AliPay são aceitos em praticamente todos 
os estabelecimentos comerciais (usando um 
padrão de circuito fechado) e também podem ser 
usados para fazer pagamentos P2P, os usuários 
têm pouco incentivo para sacar dinheiro.

O WeChat começou atendendo comerciantes 
de cauda longa e o AliPay começou como uma 
plataforma destinada a atender o mercado do 
Alibaba, mas as duas plataformas se expandiram 
para varejistas tradicionais. De motoristas de 
táxi e vendedores de rua a estabelecimentos de 
luxo e cinemas, todos aceitam pagamentos por 
código QR. Como mostra a experiência na China, 
sistemas de circuito fechado que usam códigos 
QR têm o potencial de tornar o sistema POS 
obsoleto. Para permanecer no jogo, os bancos 
devem atender comerciantes de cauda longa e, ao 
mesmo tempo, proteger sua base tradicional de 
clientes de concorrentes que poderiam superá-los. 
Para tanto, é necessário melhorar a experiência 
do cliente no caixa, oferecer a pequenos 
comerciantes ferramentas mais adequadas para a 
finalização da compra (soluções mPOS) e garantir 
a interoperabilidade.
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Exemplos locais do uso de códigos QR na 
América Latina estão tentando imitar a 
experiência chinesa. A YPF e a Primax, principais 
varejistas de combustíveis da Argentina e do 
Peru, respectivamente, desenvolveram seus 
próprios sistemas de pagamento por código QR. 
Na Colômbia, a Redeban está possibilitando a 
aceitação de pagamentos via código QR para 
serviços de táxi e outros varejistas de cauda 
longa que aceitam, principalmente, dinheiro em 
espécie. A TodoPago, carteira digital desenvolvida 
pela Prisma, uma das principais adquirentes da 
Argentina, oferece pagamentos por código QR 
na maior rede de farmácias do País, a Farmacity. 
Até o momento, a penetração ainda é muito 
baixa, mas os bancos e redes de cartões devem 
estar atentos a essas evoluções na região que 
ameaçam a atual infraestrutura POS. 

Apesar do seu enorme sucesso na China, muitos 
afirmam que os códigos QR do AliPay e do 
WeChat são inferiores aos padrões NFC ou EMV. 
Esses códigos não oferecem o mesmo nível de 
segurança que a tecnologia NFC e a experiência 
do usuário não é tão sofisticada. Além disso, eles 
restringem o comércio transfronteiriço, já que 
atualmente seu alcance internacional é limitado. 

A capacidade dos aplicativos chineses de 
penetrar na América Latina também é incerta. 
Os usuários de cartões de crédito da América 
Latina se comprometem com seus programas 
de fidelidade e, dificilmente, migrariam para um 
sistema de pagamento que não oferece uma 
vantagem comparável. As baixas margens dos 
sistemas do AliPay e WeChat impossibilitam 
programas de fidelidade generosos. Em segundo 
lugar, a penetração de contas bancárias na China 
é muito superior à registrada na América Latina 
(cerca de 80%, frente a uma média geral de 
50% na América Latina). Para triunfar na região, 
portanto, as duas empresas de pagamento 
chinesas precisariam construir extensas redes de 
terminais de pagamento - um empreendimento 
dispendioso. Por fim, embora o WeChat seja 

Como mostra a experiência 
na China, sistemas de 
circuito fechado que usam 
códigos QR têm o potencial 
de tornar o sistema POS 
obsoleto.
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indiscutivelmente o aplicativo de mensagens 
preferido dos chineses, quem assume esse posto 
na América Latina é o WhatsApp e destroná-lo 
não seria nada fácil. Para o WeChat, o serviço de 
troca de mensagens foi a porta de entrada para 
introduzir os pagamentos móveis na China. Sem 
esse recurso na América Latina, a integração dos 
clientes seria uma tarefa muito mais desafiadora.

No entanto, as ambições globais do Alibaba e do 
Tencent (os respectivos proprietários do AliPay 
e do WeChat) não devem ser subestimadas. O 
AliExpress, a versão da Amazon do Alibaba, já é 
um dos principais sites de comércio eletrônico 
transfronteiriço na América Latina, sobretudo 
no Brasil, e há rumores de que o Alibaba poderá 
fazer uma oferta para comprar o MercadoLibre, 
o maior mercado on-line da América Latina. Se 
isso acontecer, o grupo chinês aumentaria sua 
participação de mercado tanto nas vendas de 
comércio eletrônico, como no processamento 
de pagamentos. E à medida que os bancos 
continuam a excluir grandes parcelas de suas 
populações, eles deixam a janela aberta para 
os concorrentes atacarem. Os chineses estão 
provando que os bancos podem perder sua 
posição consolidada. Se os bancos da América 
Latina não adotarem medidas sérias e rápidas 
para proporcionar uma maior inclusão financeira 
e uma alternativa adequada ao dinheiro em 
espécie, é bem possível que um concorrente faça 
isso por eles. 

A migração para um novo padrão de cartão não 
é fácil e tampouco simples ou barata. Ainda 
assim, no entanto, vale a pena perseguir essa 
meta. A Visa tem hoje mais de 300 milhões 
de cartões com chip EMV em circulação na 
América Latina e, há bem pouco tempo, todos 
esses cartões tinham apenas tarja magnética. Os 
pagamentos sem contato são a evolução natural 
da tecnologia dos cartões - uma evolução que 
nunca será completamente concluída. Em todo o 
mundo, observa-se uma aceleração da inovação. 
Os emissores que acreditam que a evolução 
do cartão terminou com o chip EMV têm um 
pensamento ingênuo. 

se os bancos da América Latina 
não adotarem medidas sérias e 
rápidas para proporcionar uma 
maior inclusão financeira e uma 
alternativa adequada ao dinheiro 
em espécie, é bem possível que um 
concorrente faça isso por eles.  
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As redes de cartões podem ajudar a liderar a migração para a tecnologia sem contato, mas necessitam 
do apoio de seus parceiros para concluir essa missão. Entre as medidas necessárias, podemos citar as 
seguintes:

z z Os emissores precisam adotar as ordens de migração para tecnologias sem contato emitidas pelas 
redes de cartões e liderar o processo de instrução da sua base de clientes, sobre os benefícios do uso de 
meios de pagamento sem contato. 

z z As associações de varejistas devem compreender o valor dos pagamentos sem contato e seu papel no 
aumento da eficiência do varejo e, em última análise, da receita. 

z z Os comerciantes devem assumir o compromisso de executar programas de treinamento de operadores 
de caixa contínuos e escalonáveis. 

z z Os consumidores precisam receber uma mensagem unificada, clara e coerente de seus provedores de 
pagamento, para que se sintam motivados a migrar para a tecnologia sem contato e deixar de usar 
dinheiro em espécie.

Esse movimento levará essencialmente a uma convergência do setor em torno da promoção de um 
ambiente universal sem contato. Com esses ingredientes, todo o ecossistema de pagamentos colherá  
os benefícios.  

Considerações finais: fatores fundamentais 
para impulsionar a migração para a 
tecnologia sem contato na América Latina

7.
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