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Operadoras de telefonia, Febraban, ministérios e Abecs formam grupo
de trabalho para impulsionar processo e facilitar a inclusão financeira

Transações efetuadas
por meio dos celulares,
smartphones e
tablets somaram
US$ 105,9 bilhões
nos Estados Unidos

volume de recursos
movimentados por
meio de dispositivos
móveis está crescen-

do a passos largos. De acordo
com companhias internacionais
especializadas em pesquisa e
consultoria na área de tecnolo-
gia, em 2011 as transações com
celulares, smartphones e tablets
somaram US$ 105,9 bilhões nos
Estados Unidos e, embora fal-
tem dois meses para o final des-
te ano, as expectativas — conser-
vadoras — são de que a cifra su-
pere a casa dos US$ 170 bilhões
em 2012, um aumento de 60%.
E o otimismo não está restrito
ao curto prazo. As perspectivas
são de que, até 2016, os paga-
mentos móveis ultrapassarão a
marca de US$ 600 bilhões.

Por enquanto, a mensagem de
texto, o SMS, é, e deverá conti-
nuar a ser, a tecnologia mais usa-
da nas transações com dispositi-
vos móveis, em especial nos

mercados em desenvolvimento.
Pesam nesse sentido basicamen-
te dois fatores. Um é que o SMS
é um recurso amplamente co-
nhecido e utilizado, e o outro é
que em muitas regiões os dispo-
sitivos móveis ainda apresen-
tam algumas limitações, caso
do Brasil. O passo seguinte, no
entanto, deverá ser o aumento
de operações na modalidade
sem contato, mais conhecida
em inglês por contact less.

Mas, a despeito de algumas res-
trições tecnológicas no momento
atual, o mercado brasileiro des-
ponta como um território bastan-
te promissor às companhias que
atuam no segmento de meios ele-
trônicos de pagamento, notada-
mente no nicho que explora solu-
ções para dispositivos móveis.

No Brasil, o diretor da Asso-
ciação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs),Raul Moreira,conta
que, a pedido do governo fede-

ral, foi criado um grupo de traba-
lho envolvendo representantes
da própria Abecs, da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban),
das operadoras de telefonia celu-
lar e dos ministérios da Fazenda
e das Comunicações para estu-
dar formas de acelerar o proces-
so de pagamento com celular e,
por tabela, ampliar a inclusão fi-
nanceira. “O governo vem co-
brando um projeto mais audacio-
so e mais rápido.” De acordo
com Moreira, ainda no final des-
te ano as discussões deverão es-
tar finalizadas e, em 2013, uma
metodologia de integração en-

tre telecomunicações e meios
de pagamentos para substituir o
papel moeda será apresentada.

Na avaliação de Marcos Nunes,
diretor de vendas para América
Latina da americana UL, que ad-
quiriu a consultoria holandesa Co-
llis, especializada em segurança e
transações eletrônicas, a partir
do momento que houver uma
convergência efetiva de interes-
ses entre as instituições financei-
ras e as operadoras de telecom, os
consumidores de forma geral de-
verão se beneficiar com a rapidez
e facilidades dos pagamentos
com dispositivos móveis. Ele cita
como exemplo a possibilidade de
uma pessoa em uma casa noturna
poder pagar sua conta sem neces-
sidade de ficar na fila, ou quitar as
despesas com hospedagem do
próprio quarto do hotel. “As gera-
ções mais novas são impacientes
por natureza e estão sempre em
busca de soluções que tornem seu
dia a dia mais simples” completa.

Prova do potencial do
mercado brasileiro para
pagamento por meio das
tecnologias móveis foi
a chegada, em julho deste
ano, da Payleven, empresa
criada e incubada pelo
grupo alemão Rocket
Internet GmbH. Focada
em atender profissionais
liberais, revendedores
diretos e pequenos
estabelecimentos que
não podem ou não querem
arcar com os custos mensais
de uma credenciadora
de cartões, a plataforma
da Payleven permite
a esse grupo vender seus
produtos ou serviços
e receber o pagamento
por meio do “dinheiro de
plástico” de forma simples.
Por meio de um leitor de
cartões que é acoplado
na entrada do fone de
ouvido do celular e de um
aplicativo específico, é
possível realizar transações
presenciais, inclusive
parcelando o pagamento.
“Nossa expectativa é de
ter 500 mil clientes até
o final de 2013”, diz Renann
Fortes, diretor da Payleven.
Ele esclarece que a empresa
é uma “facilitadora” para
efetivar a operação,
funcionando como um
intermediário entre a
credenciadora e o
estabelecimento, revendedor
ou profissional liberal. Dessa
forma, portanto, o contrato
da credenciadora é com
a Payleven. No momento
de pagar o vendedor
ou prestador de serviço
que usou sua plataforma,
a empresa retém um
percentual do valor da
operação — no mínimo
4,99% —, que é sua
remuneração.
Lançado simultaneamente
em São Paulo e Berlim,
hoje o sistema Payleven
está presente na Itália,
Reino Unido e Polônia.
Quanto ao volume de
recursos financeiros
que a plataforma deverá
movimentar no Brasil,
Fortes diz que, por razões
estratégicas, não pode
informar o número.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 set. 2012, Suplemento: meios eletrônicos de pagamentos, p. A5.




