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Instituições apostam no uso do celular para ampliar a oferta de

serviços aos seus clientes e reduzir custos operacionais

POR ANDERSON GURGEL

O
S BRASILEIROS DEFINITIVA-
mente perderam o
medo de usar a internet
para operações delica-

das. Falar com bancos, por exemplo.
Em pesquisa datada de março deste
ano, com dados de 2005, o IBGE afir-
ma que 19,1% dos 32,1 milhões de
usuários da rede, usam o serviço para
operações bancárias. Outra compro-
vação vem da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa): os negócios via home
broker (investimento direto, via inter-
net) têm batido sucessivos recordes.
Em junho, foram realizados 1,4 mi-
lhão de negócios, ordenados por
113.052 investidores acima dos
112.933 de maio. A participação nos
negócios totais foi de 27,16% (em
quantidade) e de 8,16% (em valor).

Já que as primeiras resistências a
novas tecnologias foram vencidas, a
área financeira olha agora para outro
instrumento para ampliar o acesso

dos clientes, mais prático e mais ac-
cessível que o computador: o telefo-
ne celular. O Brasil tem hoje mais de
105 milhões de usuários desses apa-
relhos; por volta de l milhão dessas
pessoas já os utiliza para realizar tran-
sações bancárias — 6 milhões por mês.
Os dados despertaram o interesse de
todo o sistema para as potencialida-
des desse canal e fez com que o as-
sunto — o mobile banking - fosse o
centro das discussões do Ciab, Con-
gresso de Tecnologia da Febraban,
realizado em São Paulo no mês pas-
sado.

Contudo, falar de mobile
banking é falar de uma tendência
inevitável, mas que ainda não é uma
realidade de massa, como está se tor-
nando o internet banking. "Esses
pioneiros do uso do mobile banking
no Brasil são uns heróis", destaca
Maurício Ghetler, consultor da
MGSystems e um dos parceiros da
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Febraban na busca de novas soluções
tecnológicas para as entidades ban-
cárias. "Há interfaces e tecnologias
diferentes; fora isso há preconceito,
problemas de clonagem, dúvidas so-
bre tarifação telefônica e até mesmo
questões de legislação", enumera.

Base maior de usuários
Contudo, os bancos olham mais

para o potencial da área, espelhado
na expansão do número de usuários.
Segundo dados levantados no Ciab
2007, 25% da população que não
tem acesso a bancos possuí aparelhos
celulares. Se o mobile banking se tor-
nar uma realidade, funcionará para
aumentar a base de clientes. Além
disso, os especialistas estão otimistas
que esse mercado cresça ainda mais,
pois apenas 55% da população bra-
sileira possui aparelhos celulares. "No
Japão, por exemplo, esse número já
está na casa de 200%, ou seja, cerca
de dois aparelhos por habitante. Isto
mostra o potencial de crescimento
que esse mercado possui", diz Rodri-
go Gonsales, diretor de Entidades
Financeiras da Everis, consultoria
voltada à área bancária.

O consultor ainda reforça que
essa área é a bola da vez na estraté-
gia dos bancos, porque os atuais 105
milhões de donos de celulares ba-
tem de longe os cerca de 40 milhões
— dado atual — de usuários de inter-
net. "Por outro lado, é preciso ob-
servar que o mobile banking tem
um crescimento gradual, vai ser
muito difícil haver uma explosão de
adesão a esse tipo de transação ban-
cária", pontua Gonsales. O diretor
da Everis reforça esse ponto, pois o
uso do banco no celular passa por
fronteiras culturais difíceis de mo-
dificar, sendo o temor pela falta de

Japão já
tem dois
aparelhos

por habitante

segurança a principal delas. "Mas
quem não se preparar para o mobi-
le banking como canal de transações
bancárias irá, certamente, perder
ótimas oportunidades", pondera.

Um exemplo de tais oportunida-
des é destacado por Raul Pavão, dire-
tor de marketing e alianças da Ever-
Mobile, uma das pioneiras na venda
de tecnologias para a mobilidade ban-
cária, que as forneceu ao Banco do
Brasil e ao Banrisul. "Entre os recursos
disponíveis a essas entidades estão o
mobile payments, que permitem a re-
alização de pagamentos e diversas tran-
sações financeiras e o mobile POS,
utilizado por estabelecimentos comer-
ciais para recebimento de cartões de
crédito, débito e pagamentos gerados
por outros celulares", explica. Outra
ferramenta importante oferecida pela
empresa é o mobile token, que apre-
senta no visor do celular senhas gera-
das dinamicamente para autenticação
em internet banking, ATMs e quais-
quer sistemas que exijam máxima se-
gurança.

Pavão lembra ainda que outra fun-
cionalidade do mobile banking é o uso
da tecnologia de código de barras 2D,
resultante da parceria com a america-
na Scanbuy. Com esse aplicativo, o
celular se transforma em um leitor



de códigos de barras impressos em
embalagens, materiais promocionais,
boletos bancários, etc. Podem ser as-
sociados a diversos conteúdos, como
vídeos, ingressos de cinema e promo-
ções. "Há um enorme potencial para
a oferta de serviços financeiros a par-
tir dos aparelhos móveis", completa.

Substituição do cartão
Tais recursos mostram que o mo-

bile banking oferece uma série de so-
luções que, no futuro, estarão incor-
poradas ao dia-a-dia das pessoas,
como substituição dos cartões de cré-
dito e de débito pelo celular. Esse tipo
de serviço já está em operação no Ja-
pão para pequenos pagamentos para
assinantes do sistema pré-pago. O cli-
ente carrega seu celular com créditos
em um caixa eletrônico e os emprega
para fazer aqueles pagamentos.

Gonsales acredita que o marke-
ting também pode se beneficiar com
a utilização do celular como mais um
canal de divulgação dos serviços ban-
cários. "Vale ressaltar que atualmen-
te não existe um canal tão eficiente
para a destinação do marketing dire-
to como o celular, pois esse é o único
periférico eletrônico atual que fica 24
horas por dia ao lado do cliente fi-
nal", lembra. A operadora Oi, por
exemplo, está oferecendo soluções
como m-Pay, que utiliza canal de voz
do celular para compras em tempo
real, e o Oi Paggo, primeiro meio de
pagamento por aparelho móvel do
mercado brasileiro, além de uma so-
lução que oferece estrutura similar à
de caixa eletrônico para cooperativas
de crédito, o Mais.

Quem vislumbra muitas oportu-
nidades para o mobile banking é a
empresa de tecnologia Bull Ela acre-
dita, por exemplo, em levar o deslo-

camento das instituições bancárias
até o cliente, permitindo abrir con-
tas e até mesmo gerar documentos.
De acordo com Eraldo da Silveira,
diretor da divisão Bancos, Finanças

e Setor Público, a empresa pretende
oferecer ao mercado soluções de
mobilidade que garantam mais pra-
ticidade e segurança para as transa-

ções. "Nosso destaque é a solução E-
First Mobile Banking, que torna mais
prático o atendimento remoto e per-
sonalizado dos bancos", conta. Vol-
tada para facilitar o deslocamento até
o cliente no caso de abertura de con-
tas, venda de seguros e outras tran-
sações, a solução habilita o acesso aos
aplicativos do banco para dispositi-
vos de mobilidade como celulares,
palms e smart phones, sendo apta a
capturar imagens de documentos e
dados no local do atendimento.

Na linha dos produtos de mobile
banking, a Bull destaca a solução
mobile signatures, que gera certifi-
cados de chaves públicas, permitin-
do o pagamento seguro por meio de
celulares. Na área de processamento
de documentos, as novidades ficam
por conta de um novo modelo de
scanner departamental, capaz de cap-
turar e tratar uma grande variedade
de documentos. Silveira explica que
cheques, boletos de cobrança e arre-
cadações e Darf's são tratados pela
parte do equipamento dedicada à
captura de documentos financeiros,



enquanto os documentos não-finan-
ceiros, como contratos, são captura-
dos pelo Scanner automático do
equipamento.

Obstáculos a vencer
Para Ghetier, um dos principais

desafios do mobile banking é vencer
a barreira dos preços. "Tem de haver
soluções mais baratas e acessíveis aos
vários públicos e bancos", diz. Con-
tudo ele mesmo comenta que esse ba-
rateamento não pode significar perda
de segurança. As transações, segundo
ele, precisam ter certeza de destino.

Questão cultural ainda
é a principal barreira

banking chegar a 10% das transações
já representarão 5 bilhões de opera-
ções por ano. Na opinião dele, isso é
possível em um horizonte de três a
cinco anos.

Gonsales, por sua vez, é taxativo
em afirmar que não são exigências

Outro ponto importante é a ques-
tão da base de usuários. Ghetler é
enfático em dizer que o mobile
banking "não precisa ter 100% da
massa de clientes de bancos". Para ele,
se chegar a 80% do total, já é exce-
lente. "O internet banking é um su-
cesso e atende somente a 18% do
total das transações", lembra o con-
sultor. Ele ainda diz que se o mobile

legais e as normatizações do Banco
Central as grandes barreiras ao mo-
bile banking, mas três problemas. "O
primeiro deles é o tecnológico, pois
ainda não existe uma solução única
que consiga atender todas as necessi-
dades do mercado", diz. De fato, o
SMS (Short Message Service) é a
única tecnologia desse tipo que atu-
almente está disponível para todos os

periféricos móveis e 100% dissemi-
nada, porém apresenta limitações
técnicas de seguranças, confiabilida-
de e disponibilidade das informações
e adicionalmente também não con-
segue atender a todas as funcionali-
dades necessárias para ser uma exten-
são de um banco.

A segunda barreira é formada pe-
los aspectos culturais. "Levará tem-
po para que a população de usuá-
rios de celulares se sinta capuz e
confortável para utilizar os serviços
bancários", sentencia Gonsales. E
um outro obstáculo são os aspectos
processuais. A massificação das tran-
sações financeiras por meio de ce-
lulares pedirá a criação de acordos
entre as instituições financeiras e as
empresas de telecomunicações de
forma a padronizar os serviços, de
forma a que todos falem com todos.
"A padronização, segundo a Febra-
ban, é fundamental e pode ser cria-
da utilizando como referência as so-
luções bem-sucedidas, tais como, os
boletos bancários e o sistema de
mensageria do SPB (atual Sistema
de Pagamento Brasileiro)", frisa.

A busca de segurança
A segurança, como já foi aponta-

do, é um ponto fundamental para
que o mobile banking tenha êxito,
pois o seu sucesso depende direta-
mente da credibilidade de seus usu-
ários. Atualmente devido à diversi-
dade de tecnologia fica muito difícil
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para um hacker invadir um aparelho.
Para Gonsales, com as novas tecno-
logias e as possíveis padronizações
que o mercado está em busca serão
necessários avanços tecnológicos e
maiores preocupações com a segu-
rança a fim de evitar as fraudes das
operações financeiras.

A certificação digital será mais uma
opção para a mobilidade e facilitará
muito os processos de autenticações
eletrônicas do futuro, mas uma das
maiores dificuldades sobre o tema da
segurança, é a informação que fica
armazenada nos aparelhos celulares.
A possibilidade de o aparelho ser fur-
tado potencializa esse risco.

O desafio está lançado. Para as
transações, a Serasa, por exemplo,
investe na busca de aplicativos para

aumentar o controle e confiabilida-
de no uso do mobile banking em
consultas. A entidade trabalha duas
soluções, a Serasa Mobile e Serasa em
Certificação Digital. A primeira en-
volve consulta de cheques com aná-
lise completa de ficha cadastral, de
maneira mais inteligente, simples e
prática, a qualquer hora e em qual-
quer lugar. No caso da Serasa em
Certificação Digital, a empresa con-
ta com o fato de ter sido uma das
pioneiras no direito a atuar como
Autoridade Certificadora da ICP-
Brasil. Os desafios são muitos para
que o celular seja efetivamente um
banco no bolso, mas a fase em que
esse aparelho era visto somente como
"um meio formal de fazer ligações"
definitivamente já acabou.
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