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O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)
aproveitou o início da temporada de verão para lançar o
serviço de pagamentos com cartão de débito via
celular, em parceria com a operadora Claro e a
EverMobile,
empresa
especializada
no
desenvolvimento de aplicativos móveis para operações
financeiras.
O pacote oferecido pelo banco gaúcho, cuja
apresentação ocorreu ontem, inclui ainda a
possibilidade de consulta de saldos e extratos,
transferências de recursos entre contas e pagamento
de títulos por intermédio do telefone celular.
O presidente do Banrisul, Fernando
O novo serviço é vinculado ao sistema Banricompras,
Lemos: serviço poderá atrair 12 mil
que permite o pagamento com cartão de débito,
clientes
inclusive a prazo, em cerca de 60 mil estabelecimentos
comerciais conveniados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Agora o objetivo do banco é atrair, para a rede, prestadores de serviços, vendedores,
pequenos restaurantes e motoristas de táxi que não têm condições de manter um terminal de
ponto de venda (POS, na sigla em inglês), a começar pelos que operam no litoral gaúcho.
Segundo o presidente da instituição, Fernando Lemos, o credenciamento dos comerciantes e
prestadores de serviços ao "Banrisul Celular" requer o cadastramento de um número de
telefone móvel de qualquer operadora e de uma conta para receber os pagamentos. Não será
cobrada taxa de conectividade até dezembro de 2008. Os clientes do banco pagarão à Claro
uma tarifa de R$ 2,50 por mês (parte deste montante será repassado à EverMobile), mais um
valor médio de R$ 0,05 por operação.
Com o novo sistema, os correntistas do banco poderão pagar as compras mediante depósito
direto na conta do vendedor em operação validada pelo uso de senha pessoal. A confirmação
do crédito é feita via mensagem de voz para o telefone do estabelecimento comercial ou
prestador de serviço, explicou Lemos. Os recibos poderão ser impressos a partir do home
banking e do office banking da instituição na internet.
O presidente do Banrisul acredita que os serviços no celular poderão atrair mais 10 mil a 12 mil
credenciados ao sistema Banricompras só no primeiro ano de operação. De janeiro a
novembro deste ano a rede já registrou 46,4 milhões de transações, num total de R$ 2,5
bilhões, relatou o executivo. O banco tem uma base de 3 milhões de clientes.
O novo serviço foi desenvolvido durante um ano e, conforme o diretor da EverMobile, Sérgio
Goldstein, roda em celulares com tecnologia GSM e aplicativo Java na especificação MIDP 2.0,
com trânsito de informações 100% criptografadas. Segundo o executivo, o pacote oferecido

pelo Banrisul é o mais completo entre os disponíveis no país porque inclui a possibilidade de
pagamento com cartão de débito integrada às demais operações bancárias.
O software necessário para a operação do Banrisul Celular é baixado diretamente no celular e
outras operadoras de telefonia móvel podem aderir ao sistema, desde que integrem seus
aparelhos aos servidores do banco. Segundo Lemos, o custo de desenvolvimento do sistema
foi ir relevante para a instituição porque ele opera sobre a plataforma do Banricompras.
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