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Dinheiro na mão é...

celular
Usar o celular ou outros dispositivos móveis para cadastrar
pedidos ou checar informações se tornou mais comum, mas que
tal fazer compras, pequenos pagamentos ou mesmo inserir uma
série de dados para pesquisas dinâmicas e complexas? O IBGE,
a Redecard, o Banco do Brasil, o ABN Amro e os fornecedores
de soluções e de acesso apontam o caminho

A
canção imortalizada por
Paulinho da Viola está
sendo modernizada, Mas
não é um grupo de hip-hop
ou de rock pesado quem
está encarregado da tarefa,

e sim o mercado de dispositivos móveis.
Dinheiro na mão agora pode ser um
celular na mão ou trabalhar com
aplicativos complexos por meio de um
dispositivo wireless carregado de uma
gama infindável de novos negócios.

Mas a modernidade não é uma mera
benesse dos novos tempos. Todos, desde
operadoras a instituições financeiras e
empresas dos mais variados ramos como
as de varejo, estão interessadas em um
novo canal para chegar aos consumidores:
o de aparelhos móveis. Para se ter uma
idéia, sem contar a universalização
local do celular, o Gartner estima que em
2010 algo como 350 milhões de pessoas
em todo o mundo terão acesso aos seus
e-mails a partir de dispositivos sem fio, ou
seja, um contingente apto para realizar
outras operações.

Essa perspectiva mostra que é
possível até mesmo fazer um paralelo do
mercado wireless com o que aconteceu
com a internet. "É muito semelhante,
quando a web surgiu e o e-mail passou a
ser algo primordial e, posteriormente, virou
um ambiente de negócios. O mesmo vai
acontecer com os dispositivos móveis.
Existe uma forte demanda reprimida no
uso de devices como o Blackberry e a
nova geração de usuários chega com uma
nova cultura", argumenta Valsoir Tronchin,

presidente da Sybase no Brasil, companhia
que participa de uma série de projetos de
mobilidade em todo o mundo.

Porém, ainda estamos no começo da
padronização e dos projetos de
m-payment ou mesmo de m-commerce.
A adoção de projetos de mobilidade, que
nos últimos três ou quatro anos se tornou
algo comum nas forças de vendas
externas ou mesmo entre técnicos de
campo, abriu as portas para uma nova
percepção de negócios. "Nos últimos
doze meses a industria financeira abraçou
a modalidade e já existe um
relacionamento muito forte com os
clientes, como mostra o Banco do Brasil.
O passo que estamos dando agora é no
debate do mobile payment e suas
variações", admite Marcelo Conde,
presidente e fundador da Spring Wireless.

Existe um casamento de interesses com
algumas bases: as operadoras querem
participar dos negócios vendendo acesso
ou participando do business, as instituições
financeiras vêem o m-payment e seus
correlatas como mais um canal para seus
clientes e as demais empresas querem
fidelizar ainda mais os seus consumidores.
No entanto, esta equação pode mudar, as
operadoras ou mesmo o segmento de
varejo podem assumir o papel de agentes
financeiros. Enfim, o modelo ainda não está
definido (veja mais no Box: Padrões e
modelos), não se sabe nem mesmo quem
paga a conta da aplicação.

Quem faz o quê?
"As operadoras têm interesse,



"O mercado
brasileiro ainda
está tímido. Por

incrível que
pareça, para

acontecer uma
adoção em

massa o
maior problema

é o custo."
ANDRÉ

SONNENBURG, DA
INTERCHANGE

entretanto quem tem que investir na
plataforma transaciona! é a ponta
financeira mesmo. Acredito em
m-commerce e o m-cash é um pedaço
dele. A própria mobilidade tem a ver,
atualmente, com dispositivos que são
capazes de entregar algo que não existia
a anos atrás, mas para massificar é
preciso ter um modelo", admite Valsoir
Tronchin. A rede das operadoras, diga-se
de passagem, é ociosa quando se fala
em dados. O resultado é que se o usuário

MODELO DE NEGÓCIO
PARA M-PAYMENT AINDA
É DÚVIDA, MAS
EMPRESAS ACREDITAM
NA SUA HABILIDADE

AÇÕES SEM FIO

Os investidores no mercado de ações podem agora ver a flutuação de seu papéis

diretamente em equipamentos móveis. Multinacional brasileira que produz sistemas de

gerenciamento de execuções eletrônicas de ordens para os mercados financeiro e de

commodities, a CMA lançou a solução Series 4 Mobile. Serviço que oferece tanto para

operadores quanto investidores pessoa física, índices e indicadores financeiros econômicos,

notícias, análises, cotações de bolsas nacionais e internacionais, além da possibilidade de envio

de ordens para as bolsas, mercadorias e futuros.

A tecnologia está disponível para uma série de devices, de Blackberry a smartphones e

PDAs em geral. "O usuário se mantém conectado aos mercados nacionais e internacionais,

ininterruptamente e em tempo real, independentemente de sua localização física. O que possibilita

maior lucratividade em suas operações", complementa Paulo Sérgio Camolesí, diretor de

marketing da CMA.

O Series 4 Mobile faz parte do CMA Trade Solutíon, conjunto integrado de sistemas de

gerenciamento de ordens de negociação eletrônica para os mercados financeiro e de

commodities, lançado ainda em 2006.

pagar mais para usar ou se a loja terá que
pagar, o meio fica inviável.

As oportunidades, no entanto, são
promissoras e múltiplas (veja mais no Box:
Ações sem fio). Depois de lançar o
primeiro PÔS wireless em sua rede
TDMA, em 2005, que permitiu que
usuários pudessem ter mais comodidade
na hora da compra, sem a necessidade
de sair do carro em postos de gasolina, a
Vivo vislumbra outras oportunidades.
"Está aberto um campo novo para as
instituições financeiras e as operadoras.
Precisamos aprender com mercados
maduros como a Finlândia, Suécia ou
mesmo o Japão. Porém a concessão de
crédito pelo meio wireless está evoluindo
muito e os usuários passam a perceber
um maior valor no uso do celular",
acentua Agostinho Balbino, diretor-geral
da Vivo Empresas, braço corporativo da
operadora celular.

Mais um integrante do vértice das

operadoras, a Brasil Telecom tem um foco
principal bem definido: ser um canal
seguro entre o cliente e as operadoras,
tanto em disponibilidade como segurança.
"Fazer a Coca-Cola cair da maquininha
depois que o celular "pagou" a sua
compra é fácil, o problema é qual o
modelo e quem paga? Há alguns anos as
operadoras tentaram entrar como agente
financeiro, entretanto elas tinham que
arcar com os impostos e não deu certo.
Agora, pelo menos por enquanto, nós
vamos ficar com o papel de provedor e os
investimentos estão surgindo", argumenta
Luis Henrique Castro Lima, diretor de
operação móvel da Brasil Telecom.

O Banco do Brasil é um parceiro
muito forte da BrT em mobile banking.
"Eles foram pioneiros, mas temos
trabalhado com todas as instituições. Está
aberto, todos podem colocar suas chaves
de criptografia conosco. Estamos agora
caminhando para o m-payment, fazer

MOBILIDADE BILIONÁRIA

Os serviços e aplicações corporativas baseados em plataformas móveis devem gerar uma

receita anual de mais de US$ 100 bilhões em 2012 em todo o mundo, de acordo com

pesquisa da ABI Research. A consultoria prevê que, embora os gastos com voz

continuem predominando nas aplicações corporativas, a receita com serviços de dados deve

crescer a uma taxa anual de 29% nos próximos cinco anos. Para as operadoras de telefonia

móvel, isso significa que esses serviços devem responder por 26% da receita média por usuário

(Arpu). Segundo o estudo, se forem incluídos os serviços de voz, a mobilidade corporativa deve

gerar uma receita de cerca de US$ 390 bilhões em 2012.

As categorias que mais devem crescer nesse período são acesso a informações corporativas

e soluções de processos de negócios. De acordo com a ABI, para atender essas aplicações, as

operadoras terão de criar produtos e serviços bastante customizados, um segmento hoje pouco

explorado, com pouca tecnologia disponível. Provedores de serviços e fornecedores de

aplicações que investirem nessa área, segundo a consultoria, podem experimentar crescimento

de até 90% ao ano.



"Nos últimos doze
meses a indústria

financeira abraçou
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relacionamento
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MARCELO CONDE, DA
SPRING WIRELESS

PADRÕES E MODELOS
A equação de padrões e modelos aponta para uma alta diversidade.

/ l A Interchange, por exemplo, fez uma análise de mercado para

l \ montar a sua solução e focou em diferentes pilares - financeiro,

funcional, dos players e tendências. "O mercado brasileiro ainda está

tímido. Por incrível que pareça, para acontecer uma adoção em massa o

maior problema é o custo. No meio do caminho está a usabilidade.

A cultura e a segurança são relativamente fáceis de resolver", admite

André Sonnenburg, diretor de desenvolvimento de novos negócios

da Interchange.

Com estes resultados na mão, a Interchange criou um modelo que se

baseia apenas em um SMS enviado da instituição financeira, loja ou private

label. O usuário informa o telefone dele e o PÔS específico recebe esse

número e a entrada do valor, junto com o SMS o usuário recebe o one

time mask e uma senha que só ele tem, e ele informa. A vantagem é que

ele só teve que ler a mensagem para o atendente. O custo é baixo e a

solução compatível com toda a base de celulares existente, podendo ser

aplicado tanto para compras face-to-face ou mesmo virtuais em um site de

e-commerce. "Queremos funcionar como um hub de autorização multiproduto, graças a

nossa interligação com os bancos", aponta Sonnenburg.

A meta é que o cliente final use o celular para múltiplos produtos, não precisando

usar uma série de cartões. "Ele pode até mesmo ter um hub de senha única se ele quiser. O

roubo de um cartão sempre envolve um tempo de uso indevido, ao contrário do celular que é

mais rápido", compara.

A Spring Wireless também está criando um possível padrão de transação. "Montamos a

solução específica da fíedecard, mas ela é replícável. Já a ABN tem uma solução com um sabor

diferente, o cliente faz o débito e o crédito", aponta Conde. Ele explica que o custo atende a um

modelo misto, 80% para a instituição, com 15 centavos por operação como base, ou seja, o

mesmo que um PÔS.

Pagar ou não pagar?

Essa dúvida quanto aos valores ideais é que intriga Valsoir, da Sybase. "Se o valor é o

mesmo para o cliente, pode ser mais prático a solução que não precise digitar uns quinze ou

vinte números, não? Qual a conveniência disso? É preciso aliar a maturidade da plataforma com a

conveniência do cliente. O próprio smartcard ainda não é algo disseminado largamente. O usuário

precisa se sentir atraído", argumenta.

Conveniência, para Valsoir Tronchin, é uma palavra capital. É isso que vai deixar o

cliente motivado. "Em um mundo perfeito, o ideal seria pagar direto com o aparelho. Há

vantagem para a instituição e a loja evita uma parafernália em sua infra-estrutura, assim como

para a operadora se torna mais fácil. Existe obviamente um tempo de maturação para uma

realidade nova", acentua.

Para Lima, da BrT, o setor de varejo está entrando tardiamente, mas o caminho é parecido.

"Renner e C8A já estão fazendo programas de relacionamento com os clientes. O próximo passo

é o de chegar na transação, com a confirmação da compra pelo celular. Mas no primeiro

momento eles vão utilizar o cartão de crédito. Posteriormente, todas as empresas devem seguir o

modelo que a instituição financeira trilhar", admite.

Sonnerburg, da Interchange, detectou por meio da pesquisa realizada, a intenção das

empresas de varejo substituírem o plástico pelo celular. "Temos 115 milhões de cartões que não

trazem bandeiras dos bancos. E é um mercado forte para nós. O varejo pode não apenas

executar as transações, mas também o processamento e mesmo o negócio do crédito. Já as

operadoras serão o grande canal para esse fluxo transacional, não acredito que elas participem

da divisão dos valores das operações", compara.

André Frota, diretor do Future Group, empresa que possui projetos de marketing voltados

para celular e outros dispositivos móveis, levanta uma outra questão na padronização: como o

mercado tem uma base forte de equipamentos pré-pagos, existe uma limitação dos modelos de

aparelhos e o perfil do cliente é muito amplo. "O pré que foi comprado no ano passado, por

exemplo, não permite quase nada. Os que esíão sendo vendidos agora são mais completos.

Hoje é possível avançar do SMS, porém nada muito mais avançado", completa.

micropagamentos é uma tendência. O BB

acabou de lançar um modelo que associa

o número do cartão de crédito ao

telefone. Assim, o cliente pode ligar para

uma pizzaria, o atendente faz a transação

e a operadora manda um SMS para

confirmar a compra", aponta Lima. O

projeto está em teste de campo em

cidades como São Paulo e Brasília.

Outro projeto-piloto em curso é o da

Redecard voltado para consultoras de

vendas da Natura e Avon, que utiliza

aplicativos desenvolvidos pela Spring

Wireless. "Colocamos uma solução de

automação de vendas e a cliente pode

pagar usando o seu cartão com o celular,

como se o device fosse um PÔS

independente da bandeira do banco.

Estamos em piloto há três meses e até

outubro deve evoluir", revela Conde. O

mercado, por sua vez, fala até mesmo

que a Rede Pão de Açúcar deve lançar

um projeto bem abrangente em cinco ou

seis meses.

Pagamento inovador

Na evolução do uso da mobilidade, o
projeto de micropagamentos do ABN Amro
Bank se destaca. Realizado nas imediações
da PUC de São Paulo com
estabelecimentos como bares, restaurantes
e lojas de conveniência, ele foca no uso do
celular para pagar contas de baixo valor.
"Nossa idéia inicial era montar algo em uma
comunidade, que congregasse
estabelecimentos e correntistas. Fizemos
então diversas parcerias dentro e fora da
PUC, aproveitando a penetração que temos
entre os universitários por conta de nosso
programa específico para eles. Além disso,



82 mil
devices

suportam
trabalho do

IBGE

pegamos uma faixa de público que adota a
tecnologia em larga escala", garante Cláudio
Almeida Prado, superintendente executivo
de TI do ABN Amro.

Entre a idéia inicial e a resolução que o
projeto-piloto aconteceria na PUC de São
Paulo decorreram quatro meses. "O
ambiente era um candidato natural e
estipulamos que o valor máximo que o
correntista poderia dispor seria de R$ 150
por uma questão de segurança", admite
Prado. E, mesmo com um contrato global,
a instituição buscou um parceiro local para
a solução. Depois de uma triagem
técnica no mercado, a escolha recaiu
na Spring Wireless, que já era parceira
do banco desde 2005. O sistema foi
então desenvolvido em conjunto
com a Spring, baseado no uso de
web services e com a integração
dos sistemas internos da instituição
feita pela equipe do banco.

O modelo de operação está
baseado no fato de que o cliente
não tem custo e a confirmação
das operações acontece por
meio de SMS. "O modelo
comercial está sendo testado. O
maior custo é o das mensagens
mesmo, entre 30 e 40 centavos,
mas queremos diminuir esse custo a
partir da escala", garante Prado. Ao
todo, o piloto da PUC conta com algo
entre mil e 1,2 mil correntistas da
modalide Real Universitário
cadastrados e com um ticket de
utilização na casa dos R$ 30.

A meta agora é chegar em outras
duas universidades este ano e ampliar

a discussão de como o sistema financeiro
pode trabalhar com esse tipo de projeto.
"Conseguimos trabalhar com todas as
operadoras, mas queremos ganhar massa
crítica e disseminar a discussão da
introdução de m-commerce. Vemos como
uma nova prestação de serviço,
queremos explorar o canal e também
entender a dinâmica de mercado",
assegura Prado.

O executivo admite que o modelo
ainda não está maduro. "Precisamos
entender ainda mais o cliente e desenhar

o formato dos projetos junto com
operadoras e fornecedores de
tecnologia. Ainda estamos
discutindo quem fornece o quê e

quem ganha aonde. Até para
definir remuneração e
tarifação", completa.

Da prancheta ao device
Saindo da seara dos

pagamentos eletrônicos, o
projeto do IBGE pode ser visto
como o de maior escala
nacionalmente - afinal, são 82 mil
equipamentos -, mas também
como um divisor de águas, ao

encarar as dificuldades inerentes aos
rincões mais isolados do país montando
infra-estruturas compatíveis com essa
realidade. No entanto, foram 12 anos
entre o primeiro protótipo e a atual
configuração do projeto.

"Ainda em 1995, vislumbramos a
oportunidade de fazer um projeto com
handhelds, mas não tínhamos recursos
para a escala pretendida. Durante o
censo demográfico de 2000 utilizamos em
larga escala a tecnologia OCR para fazer
o scanner dos questionários e parte da
área gerencial já usava PDAs. Este ano,
com a oportunidade do novo censo
agropecuário, da contagem da população
em municípios de menos de 170 mil e
dos cadastros de georeferenciamento de
estabelecimentos, o projeto se tornou
viável", explica Luiz Fernando Pinto
Mariano, diretor de informática do IBGE.
O fator custo, neste caso, foi primordial.

Com equipamentos em queda livre de
preços, o IBGE partiu para a contratação
de 82 mil devices por meio de uma
licitação no modelo de pregão eletrônico.
Antes, foi feita uma convocação para um
teste-piloto, no qual oito produtos foram
homologados. Entre as premissas: eles
deveriam rodar o Windows Mobile 5.0,
possuir GPS e passar por um teste de
proteção e resistência, que consistiu em
colocar o device na altura do peito e
deixar cair no chão.

Entre a convocação e a escolha
foram três meses de trabalho, que definiu
a escolha da SighGPS, empresa do Rio
de Janeiro que representa a fornecedora
chinesa Mitac, com o PDA Mio P550B,
como vencedores. "Confesso que não os
conhecia, porém descobri que eles estão
entre os maiores fabricantes asiáticos",
garante Mariano.

Os 82 mil equipamentos foram
divididos entre os supervisores (12 mil) e
recenseadores (70 mil), que estão
divididos nas áreas de coleta de
informações (160 mil) pré-definidas pelo
IBGE. "Baseado em censos anteriores, já
sabemos de antemão quantas pessoas
em média o recenseador vai falar.
Pesquisamos em todas as localidades,

AS OPERADORAS QUEREM PARTICIPAR DOS
NEGÓCIOS VENDENDO ACESSO OU PARTICIPANDO
DO BUSINESS, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
VÊEM O M-PAYMENT E SEUS CORRELATOS COMO
MAIS UM CANAL PARA SEUS CLIENTES E AS
DEMAIS EMPRESAS QUEREM FIDELIZAR AINDA
MAIS OS SEUS CONSUMIDORES.



"Pelo menos por
enquanto, nós

vamos ficar com
o papel de

provedor e os
investimentos

estão surgindo"
LUÍS HENRIQUE

CASTRO LIMA, DA
BRASIL TELECOM

com exceção dos 129 municípios
que possuem mais de 170 mil
habitantes", completa.

Conectar é preciso
A infra-estrutura montada para as

pesquisas é extensa e heterogênea.
Existem 532 agências permanentes do
IBGE, todas elas com microcomputador,
banda larga (ADSL ou antenas via
satélite), e mais 600 postos de coleta para
a coleta das informações - também com
a mesma estrutura. E ainda mais 4.624
postos não informatizados (na prefeitura
ou colégios) com apenas telefone e um
modem na ponta. É neles que o
recenseador descarrega, através do
bluetooth e com solução de conexão
contratada da Embratel, as informações
coletadas nos devices.

"Chamei todas as empresas de
telefonia móvel e nenhuma se interessou,
o projeto está na contramão do
investimento delas. Já com as operadoras
fixas, vimos que existem cidades nas
quais é impossível fazer a conexão, o
delay é inviável para dados. Por incrível
bue pareça, não é nada fácil fazer esse
projeto com a infra-estrutura de
telecomunicações que temos hoje. Tenho
contrato com todas as operadoras, e vejo
dificuldade de uma falar com a outra, de
trocar 0800. Aonde temos banda larga e
ADSL é ótimo, mas quando dependemos
de uma linha discada é complicado",
aponta Mariano. A solução foi apelar para
antenas satelitais, especialmente nas
regiões Norte e Centro-Oeste.

Outros problemas como treinamento
e suporte foram facilmente contornáveis.
Para treinar o verdadeiro exército de

ou sete meses, em 2010 o prazo caia
para três meses.

Por conta da sua amplitude, o
projeto começa a despertar o interesse de
consultas. "Os responsáveis pelos censos
norte-americanos estão nos visitando
para ver como fizemos o projeto. Assim
como já conversamos com diversas
empresas do setor privado", completa.

EM BREVE, VAMOS
ELIMINAR O PAPEL NO
IBGE. FAREMOS O CENSO
GLOBAL BRASILEIRO DE
2010 NAS GRANDES
CAPITAIS, ONDE
PODEREMOS USAR
SMART PHONES

recenseadores, o IBGE uso
a replicação. A partir de uma
turma inicial, os "formandos"
se tornaram professores e o
processo foi em efeito de
cascata até atingir todos os
envolvidos. O grande
contingente de jovens entre
os profissionais facilitou a
transferência das
informações. Já o suporte
foi minimizado depois que o
produto passou nos testes
de resistência e da
incorporação de uma capa
de proteção que reduz os
impactos e protege contra
água, poeira etc. Se
alguma troca é necessária,
o device é enviado
para a manutenção no

Rio de Janeiro.
O sistema de coleta da informações

foi criado pelo próprio IBGE e traz
inteligência na ponta ao emitir alertas
quando alguns dados contém
discrepâncias, como um pai de 50 anos
ter um filho de 48, por exemplo. "Em
breve, vamos eliminar o papel no IBGE.
Faremos o censo global brasileiro de 2010
com essa tecnologia e nas grandes
capitais poderemos usar smart phones, já
estamos fazendo testes", revela Mariano.
Como comparação, ele contabiliza que
enquanto as primeiras informações do
censo anterior foram divulgadas em seis

VOCABULÁRIO MÓVEL
BANCARIZAÇÃO

forma de incorporar clientes que não tinham acesso aos bancos, o celular pode ser um
instrumento forte também neste sentido

M-BUSINESS
o celular se torna um instrumento não apenas para apoiar os negócios como também de

concretização

M-CASH
muito próximo das atribuições e significados do m-wallet

MlCROCRÉDITO
é a realização de operações pelo celular com limites de valores por dia ou mesmo por

operação

M-PAYMENT
é a utilização do celular como um meio de pagamento, transformando-o em uma espécie de

cartão de débito ou crédito

M-WALLET
pode ser traduzido como "carteira-móvel", fazendo com que o seu celular se torne

uma "carteira" virtual pronta para saques. Alguns bancos, como explica Conde,
da Spring Wireless, querem limitar essa possibilidade a um valor superior aos US$ 100,

ou seja, selecionando os clientes ao máximo

ecarvalho
Text Box
Fonte: TI Inside, ano 3, n. 27, p. 22-30 , ago. 2007.




