


Até 2010, a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) estima que 10% dos 50
bilhões de transações financeiras do país
serão realizadas em aparelhos móveis. Em
âmbito mundial, o mobile payment deverá
gerar transações de 22 bilhões de dólares
por volta de 2011, segundo a consultoria
Júpiter Research. "O m-payment veio para
ficar. O potencial desse mercado é incalcu-
lável", afirma André Sonnenburg, diretor da

área de desenvolvimento de novos negó-
cios da Interchange, empresa de gestão de
transações financeiras, que prevê 10 mi-
lhões de adeptos do pagamento pelo celu-
lar no país em três anos.

Bancos e empresas de serviços financei-
ros têm interesse especial no m-payment
porque trata-se de uma forma de enrique-
cer os serviços de mobile banking e de
aumentar o número de clientes. Afinal,



Banco do Brasil, Remil,
Itaú e Bradesco.

Em seu projeto, o
Itaú, por exemplo,
tem como principal
objetivo oferecer no-

vas opções aos clientes
e ampliar o número de

adeptos de serviços
digitais. "Temos ob-
servado a capilarida-

de do celular e pensado nos benefícios
dessa modalidade sem uso do plástico",
afirma Natacha Litvinov, gerente de gestão
de canais eletrônicos do Itaú.

A princípio, o modelo do Itaú exigirá um
cadastro do correntista no serviço. Se
alguém roubar o número do cartão, não terá
como efetuar pagamentos, já que o apare-
lho não estará em seu poder. Assim, no
entender do banco, o cartão não será clona-
do ou utilizado para fazer compras ilícitas.
Até porque, no m-payment, o que circula-
rá é o número do celular e não o do cartão
de crédito. A preparação para a oferta do
serviço envolve o investimento no sistema

40 milhões de brasileiros donos de celular
ainda hoje não têm conta em banco. As
formas móveis de acesso às aplicações
bancárias são consideradas prioridade
para 27% dos bancos mundiais, à frente
até mesmo da internet, segundo pesquisa
realizada pela consultoria Accenture nos
Estados Unidos, leste da Ásia e Europa. O
m-payment também deve levar para den-
tro do celular os cartões de débito e de
crédito, que a cada ano ganham mais
importância como meio de pagamento.
Isso representa, para as empresas de car-
tões, novas oportunidades de receita e de
conquistar clientes que querem simplifi-
car os pagamentos. Para os bancos e as
operadoras de cartões, é também uma
forma de reduzir custos com a
emissão e distribuição dos
cartões de plástico.

A capilaridade é
outro atrativo. O ce-
lular pode chegar
aonde os cartões de
crédito e débito não
chegam. Como fer-
ramenta de paga-
mento de baixos va-
lores, o celular é
imbatível, segundo
Abel Reis, vice-presi-
dente de tecnologia e
projetos da AgênciaClick.
"Imagine poder pagar a corrida
de táxi com o celular", diz Reis.

No Brasil, o cenário atual é de expectati-
va. Um grande número de empresas testa
a solução e busca o melhor modelo de
negócios. Lançar uma tecnologia inovado-
ra como o m-payment pode representar
um salto frente à concorrência. No entan-
to, muitas empresas ainda se mostram
reticentes quanto aos riscos do negócio,
em itens como receita, segurança e quali-
dade do serviço. "Quase tudo que se vê no
momento é piloto e experimentação.
Ainda estamos longe da consolidação",
afirma Gastão Mattos, ex-vice-presidente

de marketing da Visa International e atual-
mente presidente da M-Cash, fornecedora
de plataforma para m-payment. A largada
no país foi dada por dois projetos grandes:
um da própria M-Cash com o banco HSBC
e outro da Oi com a financeira Paggo.

A Redecard também aderiu e lançou o
Foneshop para pagamento de compras pelo
celular. Toda a infra-estrutura necessária
para captura e processamento para a imple-
mentação da solução está pronta. "O
Foneshop permitirá aumentar o uso dos
cartões de crédito Mastercard e Diners
Club Internacional na rede credenciada e
ainda expandir sua aceitação em novos
negócios, como taxistas, serviços de entre-
ga e feirantes" diz Ronaldo Varela, diretor-

executivo de marketing e produ-
tos da Redecard. Existem

muitas outras experiências
em andamento, em em-

presas como Natura,



que vai sustentar a operação de compras
no mundo físico e no virtual. Na fase
inicial, o Itaú pagará pelo serviço de SMS
(mensagem de texto).

No Bradesco, o primeiro teste de
m=payment ocorreu no final do ano pas-
sado. Foi uma tentativa de utilizar o celu-
lar para pagamento de táxi. Segundo
Laércio Albino Cezar, vice-presidente de
TI do Bradesco, o projeto não agradou o
usuário. "Era preciso digitar uma senha
pessoal no celular do taxista, o que
causava desconforto", afirma Cezar. "De
qualquer forma, essa experiência serviu
de aprendizado para avaliarmos usabili-
dade, eficiência e segurança."

O Bradesco deve iniciar em dezembro um
novo piloto, dessa vez com a Visa, para
pequenas compras como pizza, remédio e
flores. O maior desafio, na avaliação de
Cezar, será construir uma rede de usuários
e receptores. O novo modelo pretende fazer
do celular um cartão de débito: o ponto de
venda seria o veículo de fechamento do
negócio e o banco na outra ponta autori-
zaria a compra. O celular precisará ser ca-
dastrado no banco e ter WAP 2.0. O Bra-
desco também pretende lançar cartões
contactless no início do ano que vem.

A maioria dos projetos brasileiros e
internacionais parece seguir uma regra:
restringem-se a operações de pequeno
valor. No Brasil, cuja base de celulares pré-
pagos representa 80% do total de apare-
lhos, acredita-se que o modelo de cartões
de compras pré-pagos poderia decolar mais
facilmente. "Não há dúvida de que o celular
como meio de pagamento vai pegar.
Entretanto, ele não vai substituir o cartão
de crédito tradicional" afirma Gastão
Mattos, presidente da M-Cash.

Obstáculos Hoje, o maior obstáculo ao
lançamento de serviços de m-payment no
país é a falta de acordo entre os principais
envolvidos nas transações: bancos, empre-
sas de cartão de crédito e operadoras celu-
lares. Em primeiro lugar, porque a tecnolo-
gia desafia o atual e bem estruturado for-
mato usado pelas empresas de cartão de
débito e de crédito. Também há uma dura
negociação em torno da divisão da receita
dos serviços, que serão prestados pelos
bancos e empresas de cartão mas que terão
de utilizar as redes das operadoras de tele-
fonia celular. A conta, para muitos dos
envolvidos, ainda não fechou. Há outras
questões em discussão, como padronização
tecnológica, integração de sistemas e segu-
rança da informação. Habituar os consumi-
dores a pagar com o celular é outro desafio
que tende a ser solucionado com o tempo,
pois trata-se de uma questão cultural.
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