
A empresa de pagamentos onli-
ne Paypal acaba de lançar no
Brasil o boleto digital, serviço
que permite comprar na inter-
net com débito direto na conta
corrente do usuário. A novida-
de promete diminuir o índice
de 40% de negociações não efe-
tivadas na rede por dificulda-
des. Por enquanto, está disponí-
vel a clientes do Itaú, Citi, HS-
BC e Santander.

O projeto é o segundo feito es-
pecialmente para o Brasil. Des-
de agosto de 2012, a empresa

oferece recarga para contas pré-
pagas da Vivo por meio de SMS.

Para dar conta, o Paypal usa a
mesma plataforma de compras
para transações com cartão de
crédito, que exige e-mail e se-
nha e, assim, reduzir o número
de passos até o fechamento do
pedido. “O sistema de pagamen-
to de cartão de débito é comple-
xo, com redirecionamentos.
Por isso, vai funcionar como
um pagamento com boleto”,
diz Mario Mello, diretor geral
do Payal para a América Latina.

Para ter acesso, o cliente pre-
cisa abrir conta no Paypal e em
um dos bancos parceiros para in-
tegrar seus dados bancários. Ao

escolher o PayPal como meio de
pagamento na loja online, basta
selecionar a conta bancária pa-
ra débito e confirmar a transa-
ção com a senha concedida pela
empresa de pagamentos. A ven-
da é parecida com a que usa car-
tão de crédito, mas o valor é de-
bitado automaticamente na con-
ta. Para cruzar informações, a
empresa realiza dois depósitos
de centavos (o valor é aleatório)
na conta corrente. Em seguida,
esses valores devem ser infor-
mados na carteira digital. “Ser-
ve para confirmar que a conta é
realmente sua”, diz Adriana Be-
llo, diretora do Paypal. ■ Viní-
cius Oliveira (www.ig.com)
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Klabin é elevada a grau de investimento

A popularização dos smartpho-
nes está contribuindo para que
as operações bancárias feitas
em aparelhos de celular subam
ao posto de segundo maior ca-
nal de transações para as insti-
tuições financeiras. O primeiro
é o internet banking. Atualmen-
te, o mobile banking aparece na
terceira colocação.

No Bradesco, foram feitas
640,2 milhões de operações no
mês de janeiro. Desse total,
50,2% foram feitas pela inter-
net (internet banking). A segun-
da colocação em caixas eletrôni-
cos, com uma fatia de 27,1%.
Em seguida aparece o uso de ce-
lulares (mobile banking), com
uma fatia de 8,4%, superando
pela primeira vez o call Center,
agora com 6,5%. O restante das
operações foi feita em agências
ou correspondentes bancários.

O diretor de canais digitais do
banco, Luca Cavalcanti, afirma
que o mobile banking deve atin-
gir a segunda colocação em até
dois anos. Há dois anos, segundo
ele, o número de operações nesse
canal era de um milhão ao mês.
Agora passa dos 54 milhões.
“Não tenho dúvida que chegará a
segunda colocação. Acredito que
nesse ano o volume irá no míni-
mo dobrar”, disse o executivo.

Quem também aposta na
maior participação das transa-
ções bancárias feitas a partir de
celulares é o Itaú Unibanco. O

diretor de canais da instituição,
Ricardo Guerra, também espera
que o mobile chegue em alguns
anos à segunda colocação. “Te-
mos experimentado um aumen-
to de uso dessas ferramentas a
taxas mais altas que as vivencia-
das no surgimento do internet
banking”, disse. O principal ca-
nal de transação entre clientes e
o banco para o Itaú é a internet.

O crescimento da importân-
cia dos celulares para as transa-
ções bancárias é justificado pelo
aumento das vendas de smar-
tphones no país. Segundo dados
da IDC, consultoria de inteligên-
cia de mercado, foram vendidos
no ano passado 16 milhões des-
ses aparelhos no Brasil no ano
passado, um aumento de 78%.
Já a comercialização de celula-
res tradicionais caiu 25%, che-
gando a 43,5 milhões.

Guerra, do Itaú, acredita que
há um número grande de opor-
tunidades a serem exploradas
para facilitar a relação entre
cliente e banco. “Acredito que a
geolocalização ainda é muito
pouco explorada pelas indús-
trias em geral e tem um grande
potencial de prover soluções ca-
da vez mais “encantadoras” aos
clientes”, afirmou.

O Banco do Brasil (BB) é um
dos bancos que possui alternati-
vas de geolocalização para seus
clientes, ou seja, o GPS do apare-
lho permite que a instituição
ofereça serviços de acordo com
a localidade do cliente. Com o
aplicativo habilitado no smar-

tphone, o correntista é avisado
que está próximo a um estabele-
cimento parceiro do banco e
que possui limite de crédito pa-
ra compras, por exemplo.

E mesmo nas operações com
internet banking o smartpho-

ne também pode ser útil. O BB
desenvolveu uma ferramenta
chamada de BB Code. Segundo
o gerente executivo de seguran-
ça do banco, Luiz Fernando
Ferreira Martins, com essa ino-
vação é possível fazer transa-

ções na internet sem precisar
de senha da conta. No caso, o
celular irá ler um código de
barras em duas dimensões (QR
code) na tela do computador.
Para dar continuidade, basta o
cliente confirmar o pedido no
celular e receberá um código
para finalizar a operação no
computador. “E para isso não é
preciso de conexão wi-fi ou da
rede do celular”, explica.

Lançado no ano passado co-
mo piloto, já conta com 115,6 mil
usuários. O objetivo é chegar a
310 mil até o final do ano. “Esse
é o conceito de assinar a transa-
ção”, diz o executivo ao justifi-
car a segurança, acrescentando
que a solução desenvolvida a par-
tir do doutorado de dois funcio-
nários do banco. “Se o cliente
usar o BB Code, não precisa se
preocupar em fazer uma transa-
ção em um computador público,
como de uma lan house.”

Redes sociais
O conceito de rede social tam-
bém é usado pelos bancos. O
Bradesco lançou no ano passa-
do o F.Banking, em que o clien-
te pode consultar saldos e, des-
de fevereiro, contratar crédito a
partir de um aplicativo no Face-
book. “Já são mais de 110 mil
usuários”, conta Cavalcanti.

Já o BB desenvolveu uma re-
de social em seu internet
banking. Nela, é possível mar-
car um evento e compartilhar
as despesas entre amigos no am-
biente do próprio banco. ■

A Klabin foi elevada a grau de investimento pela S&P que subiu o rating

de BB+ para BBB- com perspectiva estável. O motivo, diz a agência,

foram reduções de custos e medidas para melhorar eficiência, o que

devem permitir que a empresa continue a ter lucros mais fortes e

geração de caixa. A perspectiva reflete a visão de que ela manterá forte

liquidez e métricas de crédito em linha com os ratings, com redução do

endividamento graças aos resultados operacionais em 2013.
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Celular caminha para ser o segundo
maior canal de transações bancárias

Paypal lança boleto digital inédito no país

Evandro Monteiro

Fotos: Murillo Constantino

Serviço permite compra on-line
com débito direto da conta
no Itaú, Citi, HSBC e Santander

Operações feitas com o uso do mobile banking crescem de forma acelerada nas grandes instituições do país

Mello,daPaypal: “Vai funcionarcomoum pagamentocomboleto”

Cavalcanti, doBradesco:mobilebanking jáultrapassoucall center
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2013,  Finanças, p. 32.




