
BANCOS SUCUMBEM
AOS ENCANTOS DO CELULAR
Depois de apostar na internet como forma de redução de custos, otimização de processos e conveniência,
bancos aceleram projetos de mobile banking para explorar a base de 92 milhões de usuários de celular no País

C
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om a chegada dos primeiros celula-
res no País, na década de 90, desem-
barcou também por aqui o concei-

to de mobilidade total e irrestrita. Daquele
momento em diante, estaríamos levando
conosco o dispositivo necessário para exe-
cutar transações profissionais, pessoais e fi-
nanceiras a partir de qualquer lugar.

Na prática, demorou quase uma década
inteira para que conseguíssemos utilizar o
serviço básico oferecido pelo celular - a voz.
Ainda hoje, existem regiões e Estados onde
é difícil fazer uma ligação ou receber cha-
madas em roaming.

O destino das outras aplicações móveis
foi ainda mais perverso. As altas expectati-
vas em torno do protocolo de aplicações
sem fio, popularmente conhecido como
WAP, que, em tese, nos traria a internet di-
retamente dos PCs para a palma das mãos,
foram frustradas por uma interface nada
amigável, lentidão no acesso, brechas na se-
gurança e modelos que suportavam a tec-
nologia longe de serem atraentes. Nessa
época, não era difícil ver empresas de vários
segmentos retirando do ar aplicações de-
senvolvidas em WAP. Era o fim da ilusão da
mobilidade.

Entre as empresas que recuaram diante
desse cenário tecnológico conturbado esta-
vam os bancos. Pioneiro na adoção de no-
vas soluções e com as maiores verbas de in-
vestimentos destinadas a TI, o setor finan-
ceiro até lançou algumas iniciativas isoladas
em WAP, mas preferiu concentrar esforços
na oferta de serviços via internet tradicio-
nal/A cobertura WAP era restrita, os apare-
lhos com navegador, caros, a conexão, len-
ta e discada, e as operadoras sequer tinham
criado o modelo de tarifação por pacotes.
Além de complicado, o serviço ficava muito
caro", relembra Massayuki Osmar Fujimo-
to, superintendente de internet e inovações
do banco Santander Banespa.

Como a evolução constante é parte in-
trínseca da tecnologia, com a mobilidade
não podia ser diferente. A chegada das ope-
radoras GSM, a massificação do modelo

pré-pago e a opção da população de baixa
renda pelo serviço móvel, em detrimento da
assinatura mensal embutida na telefonia fi-
xa, geraram as condições necessárias para
que esse mercado crescesse e, melhor ain-
da, amadurecesse.

Hoje são 92,4 milhões de usuários de ce-
lular contra 21,2 milhões de brasileiros com
acesso à web. Uma base muito significativa
para ser ignorada, principalmente quando
se leva em conta o fato de que muitos usuá-
rios podem até ter um celular, mas não têm,
necessariamente, uma conta-corrente.

CONVERGÊNCIA DE INTERESSES

Um dos primeiros a identificar essa oportu-
nidade de forma mais concreta foi o Banco
do Brasil. Fontes da instituição estimam
que, somente no mês de junho, 240 mil
clientes utilizaram a solução de mobile ban-
king, totalizando 1,3 milhão de transações
no período. Desde o lançamento, o cresci-
mento médio do serviço atingiu índices
mensais entre 8% e 10%.

Hoje, por 2,50 reais mensais, os clientes
cadastrados realizam consultas, pagam títu-
los e boletos, fazem transferências, DOCs e
TEDs pelo celular. Segundo Alexandre Con-
ceição, gerente-executivo da área de tecno-
logia do Banco do Brasil, a instituição conse-
guiu chegar a um modelo adequado de tari-
fação depois de muita negociação com as
operadoras. "Nossa base foi saber que, em
média, cada cliente envia entre seis e oito
mensagens mensais e, a partir daí, definir um
pacote com as operadoras", detalha.



Para o executivo, a chave do modelo
adotado pelo BB é a maturidade operacio-
nal c tecnológica atingida também pelas te-
les móveis.

Na parte tecnológica, o executivo desta-
ca avanços como o WAP 2.0, lançado em
2005, que garante mais segurança às tran-
sações, e o SIM Card, usado nos celulares
GSM e que permitem a inclusão de uma
chave criptográfica do banco dentro do pró-
prio chip. Já quando se fala em CDMA,
Conceição destaca a chegada da plataforma
BREW, da Qualcomm, aos celulares da Vi-
vo, como saída para eventuais problemas de
segurança. Afinal, é difícil ignorar a base de
30 milhões de brasileiros que hoje são clien-
tes da única operadora CDMA do País.

Apesar do aparente sucesso da iniciativa,
Conceição faz questão de ressaltar que o pa-
cote de serviços móveis é um canal comple-
mentar para o cliente e não irá substituir ne-
nhum outro oferecido pelo banco."Hoje nos-
so horário de pico na internet é entre 9 horas
e 11 horas da manhã, o que revela a tendên-
cia de que para grande parte dos nossos clien-
tes, ir ao banco faz parte da rotina do traba-
lho. Esse tipo de usuário não quer ligar o PC
à noite em casa só para pagar uma conta e
queremos oferecer a opção de fazer isso quan-
do ele lembrar, via celular", arremata.

Fujimoto, do Santander Banespa, tam-
bém acredita que toda a cadeia envolvida na
oferta de mobile banking está entrando
num patamar de maturidade. "Os bancos
não podem mais virar as costas para a gran-
de vantagem do celular em relação à inter-
net: a capilaridade", argumenta.

Além da simples oferta de serviços ban-
cários à base existente, outra oportunidade
percebida por Fujimoto é a imensa gama de
donos de celular que ainda não têm conta-
corrente."O banco pode aproveitar esse ni-
cho oferecendo serviços como conta-cor-
rente móvel ou transferência de valores en-
tre correntistas e não-correntistas ou ainda
serviços específicos para clientes de finan-
ceiras", exemplifica.

A estratégia do banco, segundo Fujimoto,
é oferecer os primeiros serviços até o fim des-
te ano aos 6 milhões de clientes da institui-
ção. "Vamos explorar todas as modalidades,
desde o mobile banking até o mobile pay-
ment e o mobile marketing", adianta. A jus-
tificativa para um certo atraso por parte do
banco, deve-se, principalmente, à aquisição
do Banespa. Por conta dessa fusão, a institui-
ção passou os últimos anos renovando e con-
solidando toda sua infra-estrutura de TI. "-
Além disso, em países com tecnologia móvel
única, como na Espanha, Chile e Argentina,
que usam GSM, ficou mais fácil desenhar o

projeto", resume o superintendente.
Uma das provas de que o momento do

mobile banking pode ter mesmo chegado
por aqui é o fato de que o maior banco do
País acredita que o celular é hoje o maior
instrumento de inclusão bancária existente.
"Como temos uma presença forte no vare-
jo, vejo o celular como uma ferramenta im-
portante para captar novos clientes", afirma
Marcos Bader, diretor do Bradesco Dia e
Noite, operação que reúne todos os serviços
da instituição que podem ser acessados fo-
ra da agência.

Primeiro banco a adotar o token - dispo-
sitivo que gera uma senha diferente para ca-
da transação - no celular, o Bradesco já tem
pronta toda infra-estrutura de segurança pa-
ra qualquer tecnologia -- SIM Card, BREW,
WAP - além de duas camadas adicionais de
segurança que são comuns a todos os canais
de acesso. A diferença em relação aos outros
bancos está no leque de serviços oferecidos.
"Será que o telefone móvel é realmente o
meio mais adequado para fazer transferên-
cias, pagar boletos e digitar extensos códigos
de barras?", questiona Bader.

O serviço oferecido pelo Bradesco desde
dezembro prevê a carga de créditos em ce-
lulares pré-pagos. Cada conta-corrente tem
capacidade para debitar créditos de até cin-
co números diferentes, desde que sejam
previamente cadastrados. A solução tam-
bém prevê a recarga de aparelhos que estão
totalmente sem créditos."Hoje sabemos na
prática que a tecnologia só funciona quan-
do é aderente ao uso", garante o diretor.

REDES COM MAIOR TRÁFEGO DE DADOS

Se do lado dos bancos o momento é propí-
cio, para as operadoras móveis ele é muito
mais do que esperado. Todas elas precisam
aumentar a lucratividade, elevar as receitas
médias por usuário (ARPU) e gerar mais
tráfego de dados. Ao que tudo indica, o mo-
delo de expansão da base sustentado pelo
celular pré-pago não tem fôlego para ga-
rantir esse salto. E é exatamente nesse ni-
cho que entram os bancos para dar uma
mãozinha coletiva, já que fica complicado
restringir a oferta de um serviço apenas aos
clientes que também são usuários de deter-
minada operadora.

Dessa forma, todas ganham. A TIM, que
foi escolhida juntamente com a Nokia e
com a IBM para começar a oferta de mobi-
le banking aos clientes do BankBoston é
uma das mais otimistas, já que vem colo-
cando seu foco no mercado corporativo
desde que iniciou operações no País."Espe-
ramos por esse momento e nos preparamos
para ele oferecendo cobertura nacional,
consultores especializados e segurança com
o SIM Card", a firma Vai ter Aoki, diretor de
soluções e parcerias da operadora.

Para Aoki, é natural que o modelo de
mobile banking tenha demorado para ga-
nhar força. "O internet banking também
não surgiu de uma hora para outra, foi
crescendo ano a ano e, em cinco anos,
apresentou uma taxa de crescimento mé-
dio composto de 217%", revela. Do lado
da TIM, o potencial dos números também
é positivo. A receita bruta de serviços de

valor agregado (VÁS) da operadora totali-
zou 180,9 milhões de reais no primeiro tri-
mestre deste ano, apresentando cresci-
mento de 45,4% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2005.

Para a Vivo, que poderia sair prejudicada
na categoria segurança se houvesse um em-
bate direto com as operadoras GSM, a che-
gada da plataforma BREW foi extremamen-
te oportuna."O BREW resolveu toda a par-
te tecnológica e de segurança, além de ofe-
recer uma interface gráfica muito mais evo-
luída. Todos os bancos para os quais apre-
sentamos a plataforma gostaram", conta
Sérgio Goldstein, gerente de serviços de pa-
gamentos da Vivo.

O executivo destaca que, diferente do
WAP, o BREW também vem inserido em
aparelhos voltados para as camadas de mais
baixa renda, o que facilita o acesso desses
usuários aos aplicativos bancários. Dos 30
milhões de clientes da operadora CDMA, 6
milhões já contam com celulares BREW.

Com o modelo de negócios definido,
tecnologia pronta e segurança garantida,
tudo indica que o terreno está aprumado
para a massificação dos serviços bancários
móveis. Resta apenas esperar para ver co-
mo será a adesão dos usuários a esses ser-
viços, há muito prometidos. H
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