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A indústria financeira está fechando
parcerias com todas as operadoras do Brasil
para em breve permitir acessar os mesmos
serviços de internet banking via celular

SUMARIO EXECUTIVO

• Seviços de internet
banking serão replicados
no menu dos celulares até
o fim do ano

• Em 2006, a meta é lançar o
celular como meio de
pagamento

• O desafio é mudar o hábito
do consumidor

CEILA SANTOS

Convencer cidadãos, como o atual Ministro
das Comunicações, Hélio Costa, que acreditam
que o celular é um terminal de uso restrito à voz,
é o principal desafio das operadoras e institui-
ções financeiras que retomam, desta vez juntas,
o plano de fazer do telefone móvel mais um
meio de pagamento para o usuário final. As de-
mais barreiras (leia-se tecnológica, estratégica e
comercial), garantem os executivos de teleco-
municações e do setor financeiro, já foram su-
peradas nesses quase cinco anos de atuação.

Nesse período tanto a indústria financeira
quanto as prestadoras de telecomunicações tes-
taram diversas soluções de pagamento via celu-
lar, apesar da grande maioria dos brasileiros não
conhecer nenhum amigo que já pagou qualquer
conta ou compra por meio do aparelho. O mo-
tivo dessas estratégias se manterem nos basti-
dores, de acordo com Sérgio Goldstein, gerente
de serviços de pagamento da Vivo, era a resis-
tência do setor financeiro ."A proposta de valor
da oferta sempre existiu. O problema era acer-
tar o modelo. Havia resistência por parte dos
bancos porque o setor enxergava as operadoras
como ameaça. Não estava claro o que a opera-
dora queria na seara de pagamentos", revela.

Goldstein antecipa: "Hoje já está bem de-
finido o papel de cada fornecedor. Prova disso
é que os bancos enxergam essa oferta como
mais uma oportunidade de negócio na área fi-
nanceira". O executivo ainda acredita que o
apelo da massa crítica de 80 milhões de brasi-
leiros com um terminal de atendimento nas
mãos representa um ganho exponencial às ins-
tituições financeiras.

Afinal, pelo telefone será possível o acesso
a consultas como extratos e saldos, até transa-
ções como pagamentos e transferências, o que
representa uma expansão gigantesca no núme-
ro de terminais de auto-atendimento. Isso sem
falar na oferta de conveniência ao correntista.

Raul Moreira, gerente executivo da área de
serviços eletrônico do Banco do Brasil, conta que
a instituição identificou essa oportunidade há
mais de dois anos e, em 2004, decidiu criar uma
equipe dedicada ao segmento. A meta era con-
seguir até o fim deste ano tornar acessível a mes-
ma cesta de serviços disponível no internet ban-

king (inclusive pagamentos, transferências e
empréstimos) no celular dos correntistas, inde-
pendentemente da marca do aparelho ou da
operadora. Por enquanto, apenas a Oi, Brasil Te-
lecom GSM e Vivo têm capacidade de oferecer
o serviço a seus usuários.

"Nunca percebi ameaça no fato das operado-
ras desejarem explorar o pagamento via celular. É
um bom negócio para os dois lados", comenta
Moreira. "No passado, o problema era tecnológi-
co. Os serviços financeiros eram viáveis apenas via
WAP, que naquela época era lento demais para
processar as aplicações necessárias", explica.



Por que investir em pagamento via celular?
Três gestores de TI de instituições financeiras esclarecem os interesses pelo mobile banking

"Não tenho a menor dúvida de que é viável pagar
via celular e essa alternativa nos permite acessar
cidadãos que estão fora do sistema financeiro, já
que a telefonia móvel conseguiu penetrar em
classes mais baixas. O principal motivo do investi-

mento é oferecer um novo canal de atendimento
ao nosso correntista"
Jorge Ramalho, diretor de desenvolvimento do Unibanco

"Temos um grande parque instalado de usuários
online que podem acessar vários tipos de servi-
ços, inclusive os bancários. O tradicional internet
banking é acessado por menos correntistas, pois
há limitações. Na maioria dos bancos, a penetra-
ção deste canal não passa de 26% do total de
correntistas. Acredito que no mobile banking a
adesão será muito maior, devido à penetração do
celular e à facilidade de uso deste aparelho"

Massayuki Fujimoto, superintendente de internet do

Santander Banespa

"O Banco do Brasil desenvolveu um trabalho de
investigação que tinha o objetivo de identificar
quais as áreas mais competitivas que ainda não
foram exploradas pelo setor financeiro. E a telefo-
nia móvel com seu crescimento absurdo foi apon-
tado como principal caminho para oportunidades
de negócio"
Raul Moreira, gerente executivo da área de serviços ele-

trônicos do Banco do Brasil

Leia também detalhes sobre a questão da se-

gurança do sistema de pagamento móvel no

sitedoCOMPUTERWORLD-www.computer-

world.com.br/edicao44i.

O executivo do Banco do Brasil ainda reve-
la que em 2006, a meta dessa equipe interna,
composta por 15 desenvolvedores, será tornar o
celular a nova mídia do cartão de crédito e dé-
bito ."A função de credito e débito não vai aca-
bar, apenas mudará. Ao invés do plástico, ele vi-
rá no formato do celular", esclarece Moreira.

CELULAR DE CRÉDITO?

Difícil encontrar entre os executivos de opera-
doras, desenvolvedores, instituições financeiras
e analistas aqueles que não apostam que o fu-
turo dos micropagamentos será por meio do ce-
lular. Entretanto, nenhum deles revela o que fa-
rá um brasileiro deixar de pagar suas compras
da forma tradicional para passar a utilizar o te-
lefone."Esse é o pulo do gato'. Não posso divul-
gar qual será o serviço, mas garanto que já iden-
tificamos determinadas situações que estimula-
rão o uso do celular para pagamento", sinaliza
Moreira, do Banco do Brasil.

O caminho mais óbvio é posicionar o ce-
lular como meio de pagamento em cooperati-
vas de táxi, estacionamentos e máquinas de re-
frigerante. Entretanto, foram exatamente essas
estratégias que não avançaram no passado.
Sérgio Guedes Merssiano, gerente de desen-
volvimento de serviços no mercado corporati-
vo da Brasil Telecom GSM, comprova que a
idéia de atuar dessa forma se mantém quando
afirma que, naquela época, os pilotos foram fei-
tos para mostrar a viabilidade da tecnologia a
quem pode oferecer esses serviços aos usuários.
"Nosso negócio é tráfego. Não vamos vender
Coca-cola nem terminais de pagamentos ao
varejo como vendemos ringtones. Nessa seara,
somos apenas o canal da Coca-cola ou de um
banco", esclarece.

Na visão de Merssiano, o papel de reven-

dedor nesse nicho não diminui a importância
dos projetos para a companhia. Prova disso, res-
salta Paulo César Teixeira de Mattos, diretor de
novos negócios da BrT GSM, é que 100% da ba-
se de clientes (1,5 milhão de usuários) têm as
chaves criptográficas de seis bancos já embuti-
das no chip do celular. Entretanto, somente o
Banco do Brasil já inseriu a aplicação aos usuá-
rios da operadora.

Tudo indica que a Brasil Telecom GSM, as-
sim como as demais operadoras, terão pelo me-
nos os principais sistemas de internet banking
do País disponíveis até o fim deste ano às suas

bases de clientes. O que não falta são acordos
sigilosos envolvendo instituições e operadoras.
Enquanto o Unibanco não revela a operadora
contratada para testar o serviço de pagamento
oferecido a 50 lojistas do Nordeste para paga-
mento via celular a TIM, a Vivo, a BrT GSM e a
Oi também estão sob uma série de cláusulas de
confidencialidade com as instituições.

Por enquanto, o Banco do Brasil já revelou
que além da Vivo, Oi e BrT GSM, está em nego-
ciação com a TIM e em fase de teste com a Cla-
ro. O Bank Boston tem um piloto com a TIM, que
envolve também a Nokia como fabricante do
minilaptop que suportará os serviços financei-
ros. A Vivo sinaliza que até dezembro fecha con-
trato similar ao feito com o Banco do Brasil com
outro grande banco do País. Ou seja, a indústria
continua se movimentando para o dia em que
será lançado na grande mídia o serviço mobile
banking no celular.

A meta do Banco do Brasil é sair na frente da
concorrência. Raul Moreira confessa que o orça-
mento de marketing já foi aprovado. E se tudo
sair como espera a equipe de tecnologia da ins-
tituição estatal, a campanha começa a rodar na
tevê até dezembro. O próximo passo será lançar
a carteira-celular ou o"celular de crédito", o que
deve acontecer já em 2006. Antes, porém, esses
executivos terão de responder a uma pergunta:
por que o brasileiro deixaria de pagar uma com-
pra da forma tradicional para pagar via celular?
"Comodidade e segurança", respostas mais
apresentadas pelos executivos entrevistados pa-
ra esta reportagem, não são diferenciais diante do
cartão de crédito ou de débito. Ou, são?


