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O uso de celular para pagar contas, realizar transações bancárias ou fazer compras pela 
internet é de apenas 2% entre os brasileiros. Cerca de 67% das pessoas no país nem pensam 
em usar um dispositivo móvel para fazer transações on-line. 
 
As informações são resultado de pesquisa da consultoria ICR encomendada pela Unisys. O 
estudo foi realizado com o objetivo de ajudar empresas e instituições governamentais a 
compreender atitudes da população em relação à segurança. 
 
Foram entrevistadas 1.500 pessoas, de 18 a 65 anos, em São Paulo e Grande São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Salvador, em domicílios 
das classes A, B e C, durante o mês de março. 
 
Os homens, os jovens entre 18 e 24 anos e os universitários apresentam maior disposição 
para usar a tecnologia. Cerca de 12% dos homens usam dispositivo móvel para realizar suas 
transações, contra 9% das mulheres. Entre os jovens de 18 a 24, o índice é de 15% e de 17% 
entre os universitários. 
 
Para a maioria dos entrevistados, não é seguro usar celular ou organizador pessoal para 
conduzir transações financeiras. Cerca de 43% acreditam que "não é seguro" e 39% afirmam 
que é "não muito seguro". Apenas 2% avaliam como "muito seguro". 
 
Sergio Rubinato Filho, diretor da área de segurança para a América Latina da Unisys, afirma 
que o consumidor ainda não está totalmente adaptado ao uso. De acordo com ele, o custo e a 
sofisticação do aplicativo também atrapalham a intimidade do consumidor com o serviço. 
 
Com o alto número de usuários de celulares pré-pagos, é preciso oferecer um serviço mais 
adequado. "É preciso baixar o custo dessa transação e simplificar a forma de uso", diz. 
 
Os bancos são considerados os mais seguros para realizar transações por meio de dispositivo 
móvel. Cerca de 63% dos entrevistados afirmam que o provedor de serviço mais seguro neste 
caso são os bancos. Cerca de 11% escolheram as operadoras de telecomunicação, e apenas 
4%, as lojas virtuais. Para 13%, nenhuma dessas organizações oferece proteção adequada a 
esse tipo de transação. 
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