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Pagamento móvel
entra na pauta do
governo e do BC
Serviços
Filipe Pacheco
De São Paulo

O Banco Central (BC) e o Mi-
nistério das Comunicações cria-
ram, no início de abril, um grupo
de trabalho para determinar di-
retrizes centrais de um marco re-
gulatório para sistemas de paga-
mentos por meios eletrônicos
móveis. Segundo o diretor de po-
lítica monetária do Banco Cen-
tral, Aldo Mendes, o primeiro re-
latório do grupo interministerial
deve sair até o fim de junho e tra-
rá linhas gerais que definirão res-
ponsabilidades das empresas en-
volvidas nas transações e dos ór-
gãos reguladores. Mas as conver-
sas devem avançar para além
deste período, advertiu ele.

Atualmente, não há um con-
junto de regras que determine
como aparelhos celulares e
smartphones, por exemplo, po-
dem ser usados na hora de se rea-
lizar uma transição financeira,
nem quais as responsabilidades
legais das empresas envolvidas —
no caso, bancos, bandeiras de car-
tão, empresas de adquirência [in-
termediárias entre as bandeiras
dos cartões e os bancos] e opera-
doras de telefonia móvel. “É um
primeiro passo para termos um
diagnóstico sobre o que precisa
avançar em termos de regula-
m e n t a ç ã o”, disse Mendes ontem,
durante uma feira sobre o merca-
do de cartões em São Paulo.

O BC avalia que o marco legal
tem que seguir algumas linhas
mestras de segurança para os
membros financeiros e não fi-

nanceiros, deve estar atento a
medidas de prevenção da lava-
gem de dinheiro e tem que in-
centivar uma estrutura tecnoló-
gica que maximize a economia
de escala. Nesse primeiro estágio
de conversas, o grupo de traba-
lho interministerial não preten-
de determinar tarifas, chegar a
definições jurídicas mais pon-
tuais nem criar formas diretas de
cobranças para o segmento de
pagamentos móveis. “O marco
vai definir competências inicial-
mente, para depois avançar em
questões mais específicas”, acres-
centou o diretor.

Um dos pontos mais impor-
tantes tanto para o Ministério
das Comunicações quanto para o
BC, segundo Mendes, é a possibi-
lidade do uso de aparelhos mó-
veis para promover a inclusão
bancária de parcela da popula-
ção — ou seja, usar os aparelhos
para abordar um público que ho-
je não tem acesso a uma conta
corrente ou a nenhum outro tipo
de produto financeiro. “Esse é
um dinheiro novo e, para ele,
precisamos de um paradigma
novo. Vemos no ‘mobile pay-
ment ’ [pagamento móvel] uma
oportunidade ímpar de aumen-
tar a inclusão financeira da po-
pulação brasileira”, disse.

Entre os outros segmentos
considerados prioritários estão a
simplicidade das operações; a
importância da abertura dos ne-
gócios a todos os bancos e opera-
doras de telefonia; a viabilidade
da comunicação entre as diferen-
tes plataformas eletrônicas e o ri-
gor dos critérios de segurança a
serem considerados.

I n f ra e st r u t u ra Estratégia com nova linha é simplificar trabalho interno

IBM tenta tratar ‘e n x a q u e c a’
empresarial com área de TI

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Ana Paula de Assis e Freddy Alves Vaquero: servidores com programas pré-instalados de cem fornecedores

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Companhias em expansão não
costumam levar muito tempo para
perceber que seus departamentos
de tecnologia da informação (TI)
podem se transformar em garga-
los quase intransponíveis para
cumprir o cronograma. A falta de
mão de obra e os infindáveis testes
para colocar os novos sistemas no
ar costumam atrasar a conclusão
dos projetos e tiram a paciência
dos gestores. Mas o que é proble-
ma para uns pode se transformar
em oportunidade para outros.

Companhias como IBM, Dell e
Hewlett-Packard (HP) vêm fazendo
grandes investimentos para oferecer
softwares, equipamentos e serviços
que apresentem custo mais baixo e
facilidade de uso. É esse o argumen-
to da IBM com sua mais recente car-
tada para ganhar mercado — uma li-
nha de equipamentos batizada de
Puresystems, com lançamento pre-
visto para hoje em todo o mundo.

A novidade é que os servidores —
os computadores onde ficam arma-
zenados os dados — têm um roteiro
pré-configurado para a instalação e
gerenciamento de sistemas de ges-
tão, bancos de dados e outros pro-
gramas usados com frequência pe-
las empresas. Imagine um carro em
que acessórios como vidro elétrico,
air bag e freios especiais já estão dis-
poníveis, mas cabe ao consumidor
acioná-los. Em vez de comprar o car-
ro sem nenhum acessório e ir à ofici-
na a cada vez que quiser acrescentar
um item, o cliente recebe tudo de
uma vez, mas só paga pelas comodi-
dades quando e se decidir usá-las.

Segundo Freddy Alves Vaquero,

vice-presidente de sistemas e tecno-
logia da IBM, o objetivo é reduzir o
tempo gasto no planejamento e na
mensuração dos recursos necessá-
rios para executar essas tarefas. “O
próprio sistema poderá fazer isso”,
diz o executivo ao Va l o r .

A princípio estarão disponíveis
sistemas de cem fornecedores, in-
cluindo S A P,Infore a brasileira To t v s .
A lista crescerá com o tempo, diz o
executivo. O desenvolvimento da
nova linha de produtos envolveu
profissionais de 37 países, incluindo
o Brasil. Ao todo, foram gastos qua-
tro anos e US$ 2 bilhões no projeto.

O lançamento esquenta a disputa
com os demais fabricantes de equi-
pamentos, mas curiosamente pode

ter como alvo principal uma empre-
sa de software — a Oracle. A compa-
nhia ingressou no mundo dos equi-
pamentos em 2010, depois de incor-
porar a Sun Microsystems, uma tra-
dicional fabricante de servidores.
Desde então, tem apostado na venda
casada de equipamentos com seus
próprios softwares de bancos de da-
dos e sistemas de gestão, embora o
cliente possa comprar os equipa-
mentos e instalar programas de ou-
tros fornecedores, se preferir.

A IBM não revela projeções de
vendas para os novos produtos. Se-
gundo Ana Paula Assis, diretora de
software da companhia, o lança-
mento faz parte da estratégia para
atingir as metas de receita e lucro

estipuladas para o ano de 2015. O
objetivo é chegar a um lucro por
ação de pelo menos US$ 20 — fo -
ram US$ 11,67 em 2010 e
US$ 13,44 no ano passado.

A meta é um dos legados dos qua-
se dez anos de Sam Palmisano à fren-
te da companhia. O executivo, que
assumiu o comando global em 2002
e deixou o cargo em janeiro, após
completar 60 anos, trouxe uma tran-
quilidade incomum aos investido-
res. Sob sua gestão, a “Big Blue” so -
mou mais de 30 trimestres consecu-
tivos de aumento nos resultados.
Manter esse ritmo será o desafio da
substituta de Palmisano, a executiva
Virgina Rometty, primeira mulher a
assumir a centenária companhia.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2012, Empresas, p. B2.




