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Desafioéoalinhamentoentrebancoseempresasde telecomunicações,para
disseminarebaratearoacessoàsnovas tecnologiasde transações eletrônicas

popularização do in-
ternet banking e o
mobile banking ga-
nham cada vez mais

relevância como canais de tran-
sações eletrônicas. Gradativa-
mente,ocupamoespaçodasope-
rações antes realizadasnas agên-
cias bancárias tradicionais. Se-
gundo o diretor Setorial de Tec-
nologia da Febraban, Luis Antô-
nio Rodrigues, no ano passado,
23,6% das transações bancárias
foram realizadas por internet
banking,crescimentode20%so-
bre 2010, contribuindo para o
avanço de 12%no total das tran-
saçõesbancárias de 2011, que fo-
ram de R$ 66,4 bilhões.
Enquanto isso, as operações

bancárias feitas por smartpho-
nes e tablets (mobile banking)
cresceram 50% em 2011 sobre
2010. “Hoje mais de 3 milhões
de correntistas já fazem uso do
smartphone”, ressalta Rodri-
gues. Em2008, praticamente es-
sa modalidade não existia. Se-
gundo ele, “dentro de quatro a
cinco anos, omobile banking te-
rá a mesma relevância que teve
o internet banking.”
Para o diretor executivo de

Serviços Financeiros da Ernst
&Young Terco, FranciscoAran-
da, a velocidade das mudanças
tecnológicas impacta direta-
mente nos serviços financei-
ros. Segundo ele, as institui-
ções precisam se adaptar ao pa-
drão de consumo das pessoas.
“Por exemplo, a geração “Y”,
que em 2016 representará 36%
da população, é muito mais di-
gital e exigente”, compara.
Rodrigues diz que o avanço da

infraestrutura de telecomunica-

çãoembanda larganoBrasil per-
mite acesso à internet cada vez
mais rápido, em qualquer hora e
local.Ocomputador tambémes-
tá mais barato e popularizado.
“Hoje, o usoda internet vaimui-
to alémdas pesquisas e das redes
sociais”, reforça o diretor da Fe-
braban. E isso tudo vem ajudan-
do a disseminar osmeios eletrô-
nicos de pagamento e as opera-
ções de acesso remoto a bancos.
No Diagnóstico do Sistema de

Pagamentos de Varejo no Brasil,
Adendo Estatístico de 2010, o
Banco Central previa que os ins-
trumentos eletrônicos ganha-
riam participação importante

no sistemadepagamentosdeva-
rejo em relação aos pagamentos
em dinheiro. Em 2010, o volu-
mehavia crescido 20%acimada
taxa anual média de 18% de
2005 a 2009. Mesmo assim, em
2010, os pagamentos com car-
tões de crédito e de débito ainda
foram os principais responsá-
veis pelo crescimento do uso
dos instrumentos de pagamento
eletrônicos, com avanço de 23%
em relação a 2009.
“Os canais eletrônicos viabili-

zam a expansão de produtos e
possibilitam a criação de novos,
como oDDA (Débito Direto Au-
torizado)”, ressalta o diretor da

Febraban. O DDA é um serviço
de apresentação eletrônica de
boletos, desenvolvido pela Fe-
braban e lançado em 2009.
O acesso remoto a bancos, fa-

cilitado pela internet, também
contribui para melhorar os pro-
dutos bancários. O limite míni-
mo para as chamadas TEDs
(Transferências Eletrônicas Dis-
poníveis) vem caindo. Em maio
de 2010 havia recuado de R$ 5
mil para R$ 3mil, possibilitando
transferências bancárias devalo-
res menores em apenas um dia.
“O objetivo é embreve diminuir
paraR$ 2mil e depois chegar aos
R$ 1 mil”, antecipa Rodrigues.

Mas, ainda segundooBC, exis-
te a necessidade de se obter
mais ganhos de eficiência emre-
lação à infraestrutura,“pormeio
de maior nível de compartilha-
mento nas redes de autoatendi-
mento, de maior uso do DDA e
dedefinição demodelo denegó-
cio demobile payment”.
Segundo Aranda, o desafio

no Brasil e em outros países da
Europa e até mesmo nos EUA é
o alinhamento entre bancos e
empresas de telecom, para dis-
seminar e baratear o acesso às
novas tecnologias de pagamen-
to eletrônico. “Além de um ór-
gão regulador para estabele-
cer as regras e o modelo ade-
quado para atender às necessi-
dades e interesses de todas as
partes envolvidas.”
OBC ressalta que opaís preci-

sa de ummodelo de moeda ele-
trônica baseado em celular, ou
móbile payment,mas “é preciso
haver consenso entre as opera-
doras de serviços móveis, insti-
tuições financeiras e respectivas
associações”. Para oBC, é neces-
sário ummodelo aberto e “inte-
roperável”, que possibilite o
acesso a todas as instituições fi-
nanceiras e operadoras de telefo-
nia móvel aderentes aos pa-
drões tecnológicos e de seguran-
ça requeridos pela plataforma,
para aumentar a eficiência e faci-
litar a inclusão financeira da po-
pulação desatendida.
Aranda diz que pagamentos

por celular são populares na
Ásia. “Na Coréia do Sul, pagam
ônibus,metro, compram tíque-
tes para shows, tudo pelo smar-
tphone. Segundo ele, o celular
é hoje uma das poucas tecnolo-
gias presente em praticamente
100%dos lares. “E pode contri-
buir para o aumento da bancari-
zação, a exemplo do que acon-
tece na Índia e Quênia”, cita.
Para Rodrigues, a dissemina-

çãodosmeioseletrônicostemaju-
dado a reduzir a informalidade e
a elevar a bancarização e o acesso
aserviços financeiros. "Masosca-
nais eletrônicos demandam uma
capacidade transacional muito
maioreque têmdeestardisponí-
veis o tempo todo”, observa. Por
isso mesmo, os investimentos
dos bancos em TI devem superar
os R$ 20 bilhões neste ano.
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COM UM CLICK Evolução de correntistas e dos meios de pagamento eletrônicos

Nº DE CONTAS NO BRASIL, EM MILHÕES CONTAS CORRENTES COM MOBILE BANKING, EM MILHÕES PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, EM 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 set. 2012, Suplemento: meios eletrônicos de pagamentos, p. A2.




