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São Paulo, 4 de Setembro de 2003 - Oi testa nova tecnologia do BB e Vivo marca 100 mil 
usuários por mês. Os bancos ganham com a aproximação do cliente através do dispositivo móvel 
mais popular disponível atualmente. As operadoras, com a geração de tráfego de dados. Os 
clientes, com a possibilidade de usar um serviço que é cada vez mais aperfeiçoado e seguro, e 
realmente útil. Isso é o que faz crescer os serviços de mobile banking no País.  
 
De acordo com pesquisa da A.T. Kearney em 15 países, os brasileiros usam duas vezes mais 
serviços bancários via celular do que a média mundial. Bancos adeptos da solução como Itaú e 
Banco do Brasil (BB) fazem parcerias com operadoras para atingir clientes em todo País, com 
segurança, via WAP (Wireless Application Protocol ou Protocolo de Aplicação sem fio) ou SMS 
(Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas).  
 
O número de usuários do Itaú i-Cellbank - serviço de informações via SMS - já atingiu a marca de 
300 mil por mês, de acordo com o diretor de operações de computadores e telecomunicações do 
Itaú, João Bezerra. Esse serviço está disponível para clientes da Tess, BCP, BCP - Nordeste, Vivo - 
SP, Telemig Celular e Amazônia Celular."O serviço via SMS já existe há três anos e agora estamos 
discutindo a entrada de operadoras GSM", diz Bezerra.  
 
Já no Itaú Wap - serviço em que o cliente pode realizar on-line algumas consultas e operações 
bancárias direto do celular - já chegou a atingir 70 mil usuários ao mês. "Em média são 30 mil 
usuários ao mês", diz Bezerra lembrando que os serviços mais usados são consultas de saldo de 
conta corrente e cartões. Recarga de pré-pagos e a transferência bancária também são serviços 
com participação significativa.  
 
Para Bezerra, tais serviços são importantes uma vez que, atualmente, os celulares atingem mais 
pessoas que a internet, que já conta com três milhões de usuários e 40 milhões de transações 
realizadas ao mês via internet banking.  
 
Em julho de 2000, a Vivo lançou o Vivo Wap Banking atendendo cerca de 2 mil clientes ao mês e 
contando com uma pequena base de aparelhos capaz de permitir o acesso a este serviço. Já com 
18 modelos que possibilitam a navegação em internet rápida a uma velocidade de até 144 kbps, a 
Vivo atingiu a marca de 100 mil clientes que utilizam mensalmente os serviços de extrato, 
consulta a saldo, transferência bancária, solicitação de empréstimo pessoal, pagamentos de 
contas e transações de investimento em bancos parceiros.  
 
"As informações podem ser visualizadas no Wap ou recebidas via SMS, para informar o usuário 
sobre cada transação financeira efetuada em sua conta corrente ou cartão de crédito", diz o 
diretor da área de dados da Vivo, Roger Solé. A Vivo mantém parceria com oito bancos - 
Bradesco, Unibanco, Itaú, Banco do Brasil, Banco Real, BankBoston, Banco 1.net e Banespa - 
além de corretoras e seguradoras, para disponibilizar transações e consultas bancárias nos 
celulares.  
 
A Vivo estuda o uso do Vivo Downloads (Brew) que permitiria o acesso às informações bancárias 
com segurança de ponta a ponta com total encriptação das informações. De acordo com o diretor 
da divisão de Banco Eletrônico do Banco do Brasil, Raul Moreira, esta possibilidade abre espaço 
para uma parceria com a operadora. A plataforma BREW permite desenvolver e rodar aplicativos 
nas linguagens C/C++ (nativas), Java e XML, entre outras, utilizando criptografia forte de 128 
bits, independente da tecnologia de comunicação móvel de um aparelho. Os dados trafegam 
utilizando algoritmo (RSA/SHA1/RC4) com troca de chave pública, proporcionando segurança de 
alto nível ao usuário, sem risco de ataques.  
 



O Banco do Brasil está reformulando sua plataforma de mobile banking. "Desenvolvemos uma 
solução dentro do próprio banco com criptografia ponto a ponto que será usada num primeiro 
momento pela Oi", diz Moreira completando que já foram contatadas a TIM e a Vivo. Segundo ele, 
o banco está determinando novos requisitos de segurança para o serviço que conta com 30 mil 
usuários ao mês em Wap e SMS. "Antes só permitíamos consultas e com a criptografia ponto a 
ponto estamos disponibilizando também transações bancárias", diz.  
 
Em parceira com o banco do Brasil, a Oi lançou ontem o Oi Banco Móvel, disponível para clientes 
pós-pagos ou pré-pagos donos de qualquer modelo de aparelho. Com o projeto, os clientes da 
operadora que são correntistas do Banco do Brasil poderão fazer pagamentos de boletos 
bancários e contas, realizar transferências, consultar saldos e extratos, recarregar créditos para o 
Oi Cartão. Segundo o diretor de Marketing da Oi, Alberto Blanco, cerca de 30% dos 2,6 milhões 
de clientes Oi são correntistas do Banco do Brasil.  
 
"O Oi virou um terminal móvel bancário, muito parecido com o terminal de auto-atendimento, no 
menu do aparelho", diz Blanco.  
 
O chip já com o Oi Banco Móvel custa R$ 31. O número e a agenda de contatos do cliente 
permanecem os mesmos. No Oi Banco Móvel, o usuário não precisa se conectar a Internet móvel 
via Wap. A navegação é feita off line pelas telas do Oi Chip, conectadas ao sistema do BB através 
do envio de mensagens de texto (SMS).  
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