
CRÉDITO ONLINE
O CELULAR, QUE ANTES SÓ TINHA

FUNÇÃO DE REALIZAR UMA LIGAÇÃO,

PASSOU A SER UM COMPUTADOR DE

MÃO E AGORA SE TORNA CARTÃO

DE CRÉDÍTO E DE DÉBITO

ada vez mais o celular tem ganhado espaço
no mercado brasileiro, espalhando mobili-
dade por todo o País. Em junho de 2008, a

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
registrou cerca de 133, l milhões de assinantes no
Serviço Móvel Pessoal (SMP), ou seja, a cada 100
brasileiros, 69,52 possuem celular.

Do total de acessos, 81,03% são pré-pagos, e
18,97%, pós-pagos. Nos últimos 12 meses, o País
ganhou 26 milhões de novos assinantes, o que
representa um crescimento de 24,85%.

Os dados revelam que o Brasil apresenta um im-
portante potencial para a realização e o recebimento
de pagamentos via celular, o que poderá estimular o
crescimento do País, ao aumentar a eficiência econô-
mica e d iminui r a informalidade. De acordo com os
dados da consultoria MGSystems, até 2010, cerca de
10% dos 50 bilhões de transações bancárias devem
ser feitos por meio dos celulares.

Nos Estados Unidos, estudo conduzido pela
Nielsen Mobile indica que o mercado de comércio
via celular já foi usado por 9,2 milhões de pessoas,
o que representa 3,6% dos usuários no país.

PROJETO PILOTO
Atentas a este movimento, a Visa e o Banco do

Brasil lançaram, no mês passado, o Visa Mobile Pay,
um serviço que permite que as compras com cartão
de crédito Visa e de débito Visa Electron possam ser
feitas com celulares de qualquer operadora brasileira.

O projeto piloto, cujo lançamento na América La-
tina está sendo implementado no Brasil, está dispo-
nível a todos os portadores de cartão .Ourocard Visa.
Inicialmente o produto será aceito em estabeleci-
mentos comerciais, de delivery e de venda direta.

De acordo com o diretor executivo sênior de Pro-
dutos da Visa, Eduardo Chedid, o Visa Mobile Pay
trará mais praticidade ao portador do cartão, que
confirmará a transação de pagamento de crédito Visa
até R$ 100,00 apenas com uma mensagem de texto
(SMS) pelo celular. A Companhia Brasileira de Meios
de Pagamento (VisaNet Brasil) será responsável pela
implementação da tecnologia no comércio.

"Com o Visa Mobile Pay, a Visa inova ao tor-
nar real a convergência das tecnologias de meios
eletrônicos de pagamento e de celulares, ofere-
cendo agilidade e conveniência a consumidores
e comércios em seu dia-a-dia", afirma Chedid. O
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executivo completa dizendo que o produto trans-

formará a vida das pessoas ao permitir que pa-

gamentos remotos possam ser realizados por um
universo ainda maior de consumidores de forma

transparente e segura, pelo próprio celular.
A plataforma de mobilidade do Banco do Bra-

sil consiste na convergência de soluções de auto-

atendimento, de relacionamento com clientes e de
meios de pagamento em um único pacote de ser-

viços. O BB foi o primeiro a oferecer serviços ban-
cários por celular, por meio de qualquer aparelho e

operadora de telefonia móvel, sem restrições.
Segundo o gerente executivo da Diretoria de

Cartões do Banco do Brasil, Denilson Gonçalves
Molina, o banco inovou ao oferecer serviço de men-

sagens via celular que alerta o cliente de cada tran-

sação feita com cartão e na conta corrente. "Para o
estabelecimento comercial, optar pelo Visa Mobile
Pay também representa uma grande vantagem, pois

a compra autenticada por um celular autorizado é

garantida pelo Banco", conclui Molina.

Com a intenção de explorar também o mercado de

mobile payment, a True Access Consulting, empresa
de soluções globais em segurança da informação, e

a NOVO e-pay, especializada em transações eletrôni-

cas, fecharam parceria com a intenção de fomentar
novos negócios no segmento de varejo.

"O objetivo da parceria é estimular a conver-
gência da telefonia móvel com os clássicos car-

tões de crédito, aliada à tecnologia de segurança
com forte autenticação", explica o presidente da
True Access Consulting, Celso Souza.

No acordo firmado, a NOVO e-pay será res-

ponsável pelo desenvolvimento dos produtos e
serviços, pelas ferramentas tecnológicas para uso

outubro 2008 Cardnews l 39



do celular como meio de pagamento e pelas plata-
formas de atendimento. Já a True Access Consulting

garantirá a segurança do serviço, principalmente no
Fluxo da transação e identificação dos usuários.

"Nossa estratégia é atingir l ,5 milhão de pes-

soas e mais de 100 mil estabelecimentos comer-
ciais até o final de 2008", prevê o diretor executivo

da NOVO e-pay, Anderson Cicotoste.
Baseado em tecnologia OTP (one-time pas-

sword), o processo de forte autenticação inibe a
ocorrência de fraudes, uma vez que uma senha

é gerada aleatoriamente e para utilização única.

Além disso, o escopo de segurança conta com fer-
ramentas de autenticação, autorização, integrida-

de, nào-repúdio e confidencialidade.
"Garantimos que um terceiro não consiga se fazer

passar por um usuário autenticado e que a mensagem

transmitida não seja alterada durante sua transmis-

são. E, se o celular for roubado ou perdido, ninguém
terá acesso ao código de segurança", garante Souza.

Além de configurar-se em uma nova opção
para vendas a crédito, a solução da NOVO e-pay é

voltada para todos os públicos e estabelecimen-

tos comerciais, sem restrições a operadoras ou a

aparelhos celulares.
"Outra vantagem é o custo da taxa de adminis-

tração, que é de l ,98% sobre o valor faturado, com

mensalidade de R$ 19,90. As bandeiras convencio-
nais operam com taxa média de 3,5%, sem contar

o aluguel da máquina, que varia de R$ 150,00 a R$
80,00 a por mês", afirma Cicotoste.

Ele acrescenta que se considerarmos um estabe-
lecimento com faturamento de R$ 50 mil mensais,

a estimativa de redução de custo operacional chega
a 60%- "Ao indicar novos clientes, as despesas efe-

tuadas se transformam em créditos para o celular
do consumidor utilizar nas próximas compras. O es-

tabelecimento que convida outro a usar a solução

também ganha créditos", conclui Cicotoste.
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