
s promessas continuam
as mesmas do ano
passado quando se fala
em mobile payment,
desde a premissa de ser
mais um canal para os

correntistas - já em curso em algumas
instituições - até a de promover a
bancarização da massa de usuários de
celulares que não possuem contas em
bancos. Afinal, o mercado brasileiro

ultrapassou a marca de 120 milhões de
usuários de aparelhos móveis e pouco
mais de um terço desse contingente
possui contas. Porém, fatores como a
falta de um modelo que amarre os atores
do mercado - agentes financeiros,
operadoras de telecomunicação,
estabelecimentos e, claro, usuários -
emperra uma maior disseminação da
prática no mercado.

Existem avanços, mesmo que ainda

fora da curva prevista. Se a
fotografia de mercado de maio de 2008
retrocedesse um ano veríamos que
existem conquistas, porém elas ainda
estão longe do prometido. O Banco do
Brasil, projeto mais bem sucedido do
gênero, projetava chegar a 1 milhão de
usuários no final de 2007 e agora, em
abril deste ano, chegou a 600 mil. É
certo, no entanto, que os usuários da
instituição fizeram com que as transações
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saltassem de menos de 2 milhões para
3,5 milhões de transações/mês no
período. 'Tivemos um crescimento
significativo em consultas, rnas a maioria
é de short messages para a confirmação
de usos de cartão, esse uso se explica
pelo fato de o parque de celulares ainda
não ser tão sofisticado", aponta José Luís
Salinas, vice-presidente de tecnologia
do Banco do Brasil.

A falta de um modelo padrão impede
vôos maiores e as ações acabam sendo
isoladas de "ator para ator" do mercado.
"O movimento local foi meio como o de
internet banking, cada um com o seu
posicionamento, mas todos terão que ser
mais abertos, sejam eles bancos ou
telcos. O problema é que o mercado das
operadoras está muito aquecido, e isso
pode dificultar o entendimento entre os
jogadores. Acredito que a Febraban pode
ser o catalisador", garante Massayuki
Fujimoto, superintendente de internet e
marketing do Citibank. De positivo, para
ele. o nível de conhecimento que
antigamente era fraco, com um hiato
entre os bancos e operadoras,
melhorou e hoje já existe um nível
melhor de informação,

Interessada em entender corno o
usuário vê a prática do mobile payment, a
Unisys realizou localmente uma pesquisa
chamada "índice de Segurança Unisys
para o Brasil", cujo enfoque é voltado
para a visão das pessoas sobre o uso do
celular em transações. De acordo com a
pesquisa (veja mais no BOX:
Desconfiança no ar), a grande maioria dos
brasileiros (67%) não pensa em usar um
dispositivo móvel para transações na
internet. "As classes C e D têm medo, e
existe a preocupação com a segurança.
Mas se comparado com o resto do
mundo, o Brasil tem um índice de rejeição
até baixo. Na França a rejeição é de mais
de 80% e na Inglaterra é de 89%. Porém
não é fácil quebrar essa barreira cultural",
admite Paulo Bonucci. presidente da
Unisys Brasil.

Elenco grande
Mesmo com esses possíveis

problemas na adoção, o tema tem se
mostrado muito atraente para os
jogadores de olho na grande massa de
usuários de celulares que podem fazer
suas compras pelo aparelho e também no
contingente de pessoas não
bancarizadas. "Muita gente fala sobre o
tema, da indústria bancária até emissores
de cartão, redes de captura de
transações, operadoras de celular e até já

ouvi conversas de emissoras de tevê.
Como não existe um modelo padrão, mas
experiências, temos essa diversidade e
conflito entre os participantes", aponta
Fujimoto.

Existe um grupo, ligado às
instituições financeiras, que conversa
dentro da Febraban sobre a idéia de um
modelo. "Buscamos essa padronização,
até como forma de otimizar custos por
meio dela, mas independente disto
queremos avançar na direção do nosso
usuário, do correntista do Banco do
Brasil", garante Salinas. A busca de um
modelo ou padrão não tem data ou
metas, e, em paralelo às plataformas e
experiências, a idéia ganha massa crítica.

O modelo que está em prática no
Brasil é o de liquidação a partir do cartão
de crédito, como o Oi Paggo ou mesmo o

projeto do Banco do Brasil, que confirma
as operações usando o celular. "Utilizando
o equipamento como meio, existe ainda a
iniciativa pontual do HSBC que usa a
conta corrente, mas não considero o
m-cash deles uma mobile payment, puro
porque faz uso apenas de voz",
argumenta Fujimoto.

Lá fora, o sucesso do m-payrnent
está ligado diretamente à penetração de
mercado, partindo quase sempre da
premissa de uma base grande de clientes
e de uma aceitação em larga escala dos
estabelecimentos comerciais. Depois da
adesão dos dois lados, o problema passa
a ser o preço da operação. A Espanha,
por exemplo, conseguiu juntar em 2003
tanto bancos como operadoras, usando
SMS, mas o modelo de cobrança era
problemático, o usuário é quem pagava
15 centavos de euro por transação,

Apenas no final do ano passado é que a
cobrança foi retirada, o que viabilizou o
aumento da base de usuários. O projeto
teve como catalizadores dois bancos
(Santander e BBVA) e uma operadora (a
Vodafone), responsáveis por abrir o
projeto para todo o mercado.

Padrão e padrão
Fujimoto, que participou do

desenvolvimento do projeto do Oi
Paggo, acredita que a dificuldade é
achar um modelo de negócios
confortável para as telcos. Mas, ele
lembra, que a dificuldade foi fazer com
que outras operadoras participassem
depois do nome Oi estar fortemente
associado ao projeto. "É preciso
envolver parceiros, a Oi acabou meio
que virando uma instituição financeira,
o que confunde também. Acho que
ela deveria buscar parceiros na emissão
de cartões ou bancos, por exemplo, que
é quem têm equilíbrio na gestão de
risco", compara,

Para Bonucci, a Febraban
poderia e deveria ser o definidor do
padrão. "Os bancos precisam se
entender, o problema é que a
telecomunicação ainda não é totalmente
universal e estamos vendo uma onda de
consolidação, ou seja, ainda teremos
muita discussão até chegar a um modelo
de m-payment", aponta.

Na pesquisa da Unisys, uma das
perguntas é sobre qual o perfil de
companhia que traria mais segurança
para operações por celular, e os bancos
ganharam por goleada, de 63% a 11 %
em confiabilidade na comparação com
as telcos. Mas o número alcançado
pelas operadoras ainda é alto se
comparado com outros países, talvez
pela ligação bem próxima entre usuário e
as companhias, por conta da fidelidade e
confiança dos assinantes.

No Brasil, o que existe de concreto
são alguns iniciativas pontuais de
bancos, com foco nos pagamentos
dentro da própria instituição. O que não
existe é a execução de pagamentos
entre instituições e com fornecedores.
Não existe uma Câmara de
Compensação, por exemplo. "Visitei um
evento na Europa, de mobile payment, e
fiquei surpreso com a existência de uma
empresa que tem a tecnologia e faz o
meio entre os bancos - as pessoas lá
estavam céticas quanto a esse modelo,
porque não envolve diretamente
instituições financeiras e operadoras",
conclui Bonucci.
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Em larga escala
Lançado ainda em 2006, o projeto do

Banco do Brasil segue na proa como o
de maior visibilidade e utilização. Ao final
daquele ano, algo como 20 milhões das
25 milhões de transações realizadas por
m-payment foram feitas pelos correntistas
da instituição. O serviço é praticamente
uma extensão do que é oferecido pelo
internet banking, disponibilizando
operações de consulta de saldo de conta
corrente e poupança, extrato da conta

corrente, pagamento de títulos de
cobrança e contas de concessionárias de
serviços públicos, transferência entre
contas da instituição, transferências para
outros bancos (DOC e TED), recarga de
pré-pagos e até mesmo a possibilidade
do correntista solicitar empréstimo
pessoal a partir do seu celular. Como
parceiro na implementação está a Vísanet.

No balanço do primeiro ano de
operação (2006), o BB chegou aos
340 mil usuários regulares do mobile
banking e ultrapassou 2 milhões de
transações por mês. Em abril último
chegou aos 600 mil clientes cadastrados
e 3 milhões de transações/mês, "Estamos
fazendo um trabalho de base, sem
grandes esforços de marketing ainda,
para então fazermos uma campanha
maior junto com a Visa mais para o final
do ano", aponta Salinas.

O perfil do cliente, como avalia

Salinas, é bastante variado nas classes
sociais, desde o correntista de classe
baixa que trabalha com short message
para confirmar transações até o cliente
que possui smartphone e usa os recursos
mais variados, e com uma forte
penetração entre os jovens. "Avançamos
em várias questões do rn-payment, como
o pagamento até 100 reais (com
confirmação por short message), ou
mesmo de valores maiores com
confirmação pela web ou PÔS", assegura
Salinas, que está otimista quanto a idéia
futura de "aposentadoria" do plástico no
bolso dos correntistas, entretanto sem
prever ou estabelecer prazos.

Outro projeto-piloto de
micropagamentos é o do Banco Real,
realizado no ano passado nas imediações
da PUC de São Paulo com
estabelecimentos como bares, restaurantes
e lojas de conveniência, O foco foi no uso
do celular para pagar contas de baixo valor
e a idéia inicial era montar algo em uma
comunidade, que congregasse
estabelecimentos e correntistas.

Entre ã 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 foi
estipulado que o valor máximo que o
correntista poderia dispor seria de 150 reais
por uma questão de segurança. Depois de
urna triagem técnica no mercado, a escolha
recaiu na Spring Wireless, que já era
parceira desde 2005 do ABN, que depois
compraria o Real. 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. No primeiro momento,
o piloto da PUC contou com algo entre
mil e 1,2 mil correntistas da modalide Real
Universitário cadastrados e com um ticket
de utilização na casa dos 30 reais.

Do micro ao macro
Outro projeto ambicioso e que entrou

em operação no ano passado é o do
Banrisul, que abrange operações como
saldo de conta-corrente, poupança
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integrada e fundos com resgate
automático. O serviço é uma parceria do
banco com a operadora de telefonia
celular Claro. "O projeto já estava no
nosso planejamento há alguns anos. O
nosso presidente fez uma mudança geral
no setor de TI e a nova infra-estrutura foi
pensada nesse sentido. A reestruturação
começou há três anos dentro do Projeto
Banrisul 2010, que tinha como meta
reescrever os sistemas legados, e chegou
até a construção dos web services que
atendem aos usuários da Claro", relembra
Carlos Malafaia, superintendente
executivo da unidade de canais
eletrônicos do Banrisul,

O executivo do Banrisul revela que o
projeto pôde ser lançado no recorde de
quatro meses de trabalhos devido ao
desenvolvimento prévio voltado para web
services, que facilitaram a integração. O
cliente-usuário começou acessando o
portal WAP Claro Idéias e fazendo o
download do aplicativo Java no aparelho
celular para poder acessar. Com um
custo por transação inicial, come
antecipou Malafaia, de cinco centavos por
transação. Atualmente, o projeto não tem
seus números revelados e, ainda durante
o CIAB deste ano, a instituição deve
anunciar um novo parceiro para o
projeto, possivelmente uma outra
operadora de telecom,

Mais um projeto em curso é o da
GetNet Tecnologia, operadora de terminais
para processamento de múltiplos produtos
de administradoras de cartões e
operadoras de diversos segmentos
(financeiro, varejo, telefonia e transportes}
que conta com a tecnologia da Wiaxis -
que permite que aparelhos celulares façam
a recarga de aparelhos móveis pré-pagos,
A expectativa é terminar 2008 com 7
milhões de transações de recarga de pré-
pagos realizadas na rede da GetNet, e
fazer com que os mais de 130 mil

estabelecimentos credenciados utilizem
também celulares pré-pagos sem
necessidade de máquinas com
impressoras associadas a telefones fixos
(veja mais em "Do Oiapoque ao Chuí"}.

Mas a dúvida persiste sobre o preço
e o melhor modelo de tarifação. Fala-se
desde o valor compartilhado entre
operadoras e instituições financeiras até
um pequeno valor cobrado do usuário por
transação ou ainda o subsídio por meio
de anúncios. Na Inglaterra, por exemplo,
uma operadora lançou um pré-pago, com
uma contra-partida de minutos gratuitos
de acordo com anúncios vistos. Não é
mobile payment, mas é uma possibilidade
que se abre.

A Oi não cobra dos usuários o
tráfego do Paggo, ela cobra do
estabelecimento comercial - algo como
3%. "O cliente precisa ter escolhas, e ele
sempre vai ver qual produto (mobile ou
plástico) cobra menos da transação. Por
isso é preciso desonerar os valores o
quanto antes", aponta Fujimoto, do
Citibank. Ele defende ainda que qualquer
desenho de projeto precisa de um
modelo que atenda a vários requisitos:
seja fácil usar (sem downloads de
aplicativos por exemplo), com um meio
de pagamento disponível para todas
as operadoras e uma rede ampla
de aceitação.
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