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Hoje, representando menos de 1% das mais de 30 bilhões de transações bancárias no País, o 
mobile banking (acesso a serviços dos bancos através do celular) está num momento de franca 
expansão no Brasil.  
 
Com tecnologias de acesso e terminais mais desenvolvidos, o serviço representa para os bancos 
entrada em um mercado de quase 82 milhões de usuários (com projeções de chegar a 100 
milhões em 2006), e para as operadoras, um estímulo ao uso de serviços de dados, que hoje 
geram receitas de cerca de R$ 3 bilhões para o setor. 
 
“Com o mobile banking, os correntistas poderão acompanhar no celular o que acontece em sua 
conta e realizar transações de forma semelhante ao Internet banking”, afirma Luís Marques de 
Azevedo, consultor da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), que indica o acesso móvel 
como uma tendência de investimento do setor em 2006. No que diz respeito ao Internet banking, 
essa modalidade é responsável por cerca de 13% das operações bancárias, com 
aproximadamente 18 milhões de clientes pessoas físicas e jurídicas segundo a Febraban. 
 
“O mobile banking é um fator de bancarização devido à alta penetração do celular em todas as 
camadas da sociedade”, comenta Raul Pavão, diretor de Marketing da EverSystems . O acesso às 
informações pode ser feito pela troca de mensagens de texto (SMS), acessando dados através de 
um navegador, ou através de um aplicativo especificamente desenhado para a operação que é 
baixado no celular do usuário. As várias tecnologias tornam o serviço permitido a qualquer tipo de 
celular, independente da marca e do modelo. 
 
A movimentação mais recente na oferta de acesso móvel a serviços bancários aconteceu na 
semana passada, quando a Claro disponibilizou para os clientes do Banco do Brasil serviços de 
consulta de saldos, pagamento de títulos, transferência, recarga de telefones pré-pagos e até 
empréstimo a partir do celular. Serviços semelhantes do banco já eram oferecidos a clientes da Oi 
, Brasil Telecom e da Vivo . A líder de mercado ainda oferece a funcionalidade a clientes dos 
bancos Itaú , Bradesco , Real e Unibanco . Já na Telemig Celular , a comodidade está disponível 
para os bancos Itaú e Bradesco. Para os clientes do Bank Boston , a TIM fechou recentemente 
parceria com a IBM e a Nokia , passando a oferecer o mobile banking em dois modelos de 
celulares da fabricante finlandesa. 
 
“O investimento dos bancos nesse canal ainda é tímido porque existem investimentos em outros 
canais como o atendimento nas agências, pelo telefone etc. Mas ninguém despreza esse 
mercado”, comenta Maurício Ghetler, consultor na área financeira da MG Systems . Segundo ele, 
avanços nos aparelhos e nas tecnologias de acesso e segurança nos serviços ocorridos nos últimos 
dois anos estão gerando um momento propício à expansão do mobile banking  
 
A esses fatores, Raul Pavão, adiciona o fato dos usuários de celular terem se acostumado a usar 
as funcionalidades dos aparelhos celulares. “Oferecer um caixa eletrônico acessível ao cliente a 
qualquer momento é uma comodidade que as instituições financeiras têm muito interesse. Além 
disso, a redução de custos de manutenção e sustentação de operações oferecido pelo mobile 
banking é muito grande”, comenta Pavão. De acordo com o executivo, o investimento por parte 
dos bancos para oferecer o serviço é baixo, já que é possível otimizar a estrutura existente. 
Especializada em tecnologia para o setor financeiro, a EverSystems projeta um faturamento de R$ 
41 milhões para 2006. Sua solução é usada pela Vivo. 
 
Ann Williams, diretora geral da Tiaxa , provedora de serviços de dados para operadoras de todo o 
País, comenta que tem havido interesse das instituições financeiras de terceirizar o 
desenvolvimento, a distribuição e a gestão das aplicações. “O segmento financeiro está 
começando a experimentar os serviços para aproveitar a capilaridade da telefonia móvel”, 



comenta a executiva. Há dois anos a Tiaxa oferece serviço de lembretes e avisos pelo celular 
(mobile marketing) para clientes de bancos, financeiras, seguradoras e operadoras de cartão de 
crédito. Segundo ela, a taxa de retorno das mensagens enviadas é de cerca de 30% (número dez 
vezes maior que a tradicional mala direta).  
 
Segundo Gustavo Ullmann, da GD Burtis , fabricante de cartões para bancos e operadoras que 
usam tecnologia Global System for Mobile Communication (GSM) as aplicações que os bancos 
possuem na Internet podem ser facilmente passadas para o celular, aproveitando assim toda a 
infra-estrutura que as instituições montaram para essa operação. “Utilizando o mesmo conceito 
de para todas as operadoras, o banco só precisa desenvolver um portal de serviços que será 
ligado a todas as operadoras sem a necessidade de grandes investimentos”. Para ele, o grande 
medo das instituições está relacionado à segurança dos dados trafegados, ponto que hoje já está 
bastante adiantado com o uso de mensagens criptografadas e codificação através do chip GSM do 
aparelho. A GD Burtis fornece chips e suporte às soluções de mobile banking das operadoras 
Claro, Telemig e Amazônia Celular e Brasil Telecom 
 
“Houve ações no passado que consumiram altos investimentos mas que não ofereciam uma 
navegação legal, o usuário tinha que ficar esperando muito tempo, e isso tem sido um inibidor de 
investimentos hoje”, comenta Alexander Dannias, diretor regional de vendas para a América 
Latina e Caribe da SmartTrust . Na opinião de Dannias, é o mobile banking que vai proporcionar a 
mobilidade tão desejada pelas pessoas nos últimos tempos. A empresa projeta crescimento de 20 
a 25% no Brasil em 2005. A SmartTrust é fornecedora de solução de navegação (browser) para 
as operadoras GSM. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 dez. 2005, Serviços, p. B1. 


