
MÁQUINAS DE
FAZER LUCROS
T E C N O L O G I A Brasil é líder em automação
bancária mesmo entre os países ricos
POR ANDRÉ SIQUEIRA

A
despeito das tão antigas quan-
to recorrentes queixas dos
clientes contra as filas nas
agências, o setor bancário
brasileiro alcançou um nível

de modernidade tecnológica compará-
vel - e superior, em muitos aspectos -
ao de países mais ricos, como os Esta-
dos Unidos e a Inglaterra. Essa é uma
das constatações do estudo comparati-
vo iniciado por um dos maiores centros
europeus de pesquisa sobre automação,
o Science and Technology Policy Research
(SPRU), da Universidade de Sussex, na
Inglaterra, em parceria com a Universi-
dade de Campinas (Unicamp).

Os dados coletados até agora mostram
que, em relação ao porte da economia dos
países analisados, os bancos brasileiros
têm uma rede de agências maior que a
dos norte-americanos e oferecem ao pú-
blico um número de caixas automáticos
superior ao encontrado na Inglaterra.

Parte das informações do estudo foi ex-
traída do relatório Setor Bancário em Nú-
meros, divulgado no início do mês pela Fe-
deração Brasileira das Associações de Ban-
cos (Febraban). A publicação
aponta o crescimento no uso da
internet nas relações dos clien-
tes com seus bancos (quadro ao
lado). Em 2004, o chamado in-
ternet banking ultrapassou pela
primeira vez os caixas de agên-
cias em volume de transações e
se aproximou da marca de 4 mi-
lhões de operações.

Mais do que confirmar
uma realidade já alardeada
pelos profissionais do setor,
o trabalho do SPRU será usa-
do como peça de divulgação

da imagem da indústria tecnológica
brasileira no exterior, com o objetivo
de gerar negócios. "Neste estágio ini-
cial da coleta de dados já podemos afir-
mar que o Brasil tem várias vantagens
relativas no setor", afirma o coordena-
dor da pesquisa, Nick von Tunzelmann,
professor da Universidade de Sussex.

Encomendada pela Associação para
Promoção da Excelência do Software
Brasileiro (Softex), a pesquisa se encai-
xa na estratégia do programa de incen-
tivo às vendas de tecnologia brasileira
para o exterior, desenvolvido em parce-
ria com o governo.

A Softex já havia comparado, em uma
pesquisa feita com o Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), dos EUA,
os prestadores de serviços brasileiros
com os da índia e da China. "Agora fa-
remos um trabalho parecido com a au-
tomação bancária, área em que o Brasil
tem-se destacado", conta Descartes Tei-
xeira, vice-presidente do Instituto de
Tecnologia de Software (ITS), braço da
Softex em São Paulo.

Em visita ao País, Von Tunzelmann
cumpriu uma agenda que incluiu
apresentações da pesquisa a represen-
tantes dos setores financeiros do Ja-

pão, da Itália e da Inglaterra, na quar-
ta-feira 15, e, no dia seguinte, ao pú-
blico do 15° Congresso e Exposição de
Tecnologia da Informação das Institui-
ções Financeiras (Ciab).

Mas é quando são considerados também
os números de utilização dos caixas auto-
máticos que se percebe o real papel do au-
to-atendimento na atividade bancária:
quase 10 milhões de transações foram rea-
lizadas pelas máquinas em 2004, ou 33%
do total de operações. O pesquisador da
Universidade de Sussex se diz impressio-
nado com a quantidade de funções dispo-
nível nos equipamentos brasileiros. "Na
oferta eletrônica de serviços, o Brasil está
à frente de seus concorrentes dos países

mais desenvolvidos", diz ele.
Von Tunzelmann adverte,

entretanto, para o risco de de-
sumanização da atividade: "Ao
mesmo tempo que os clientes
podem perder a identificação
com seus bancos, os emprega-
dos perdem seus trabalhos". O
excesso de preocupação com
os cortes de custos, avalia o es-
pecialista, também pode ser
uma má estratégia comercial
a longo prazo. "Alguns dos
maiores bancos da Inglaterra
agora anunciam a ampliação
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no número de funcionários e serviços per-
sonalizados para atrair clientes", conta.

No Brasil, os investimentos em tec-
nologia dos bancos são apontados entre
os fatores responsáveis pelo corte de
metade dos mais de 800 mil postos de
trabalho existentes no setor no início da
década de 90. "Após o fim da hiperinfla-
ção, os bancos precisaram compensar o
fim dos ganhos com a aplicação do di-
nheiro dos correntistas", diz o presiden-
te do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Luiz Cláudio Marcolino.

Além das demissões, diz o sindicalista, os
bancos optaram pela cobrança de tarifas
por serviços realizados, no mesmo perío-
do. "Os clientes não só passaram a fazer o
trabalho dos caixas como tiveram de pa-
gar por isso", afirma. "Não somos contra a
automação, mas ela deve trazer benefícios
para todos: clientes, fun-
cionários e instituições."

A justificativa dos ban-
cos para a cobrança de
tantas tarifas está nas
altas cifras investidas
no processo de automa-
ção. Só no ano passado,
R$ 4,21 bilhões foram
empregados na compra
e no desenvolvimento
de hardware, software e

na infra-estrutura de telecomunicações.
Se incluídos os custos fixos, como os
gastos de manutenção dos sistemas, a
conta de 2004 ultrapassa R$ 12 bilhões.

"O crescimento do uso dos novos ca-
nais mostra a aprovação dos clientes. A
competição entre os bancos define o
valor das tarifas cobradas", afirma o di-
retor de Tecnologia e Automação Ban-
cária da Febraban, Carlos Eduardo Cor-
rêa da Fonseca.

A comodidade, entretanto, deveria
andar de braços dados com a seguran-
ça, alerta Von Tunzelmann. "Os siste-
mas de segurança são bem desenvolvi-
dos, mas devem integrar o consumidor
e os fornecedores", recomenda o pesqui-
sador. Ele se refere aos elos mais fracos
da corrente de isolamento com a qual
os bancos tentam, em vão, manter afas-
tados os ladrões virtuais.

Para a Fundação Procon, as instituições
financeiras não podem se eximir de res-
ponsabilidade quando um
cliente tem os dados ban-
cários surrupiados por
hackers. "É o banco que dis-
põe das ferramentas para
rastrear e filmar transa-
ções, logo ele não pode exi-
gir que o consumidor pro-
ve não ter feito uma deter-
minada operação", afirma
Paulo Arthur Góes, assis-
tente de direção do Procon
de São Paulo. Mesmo as-
sim, ele reconhece que a
maioria dos casos de tran-
sações indevidas costuma
ser resolvida na própria
agência, com o ressarcimento ao cliente.

É justamente na busca de soluções
para os pontos ainda considerados vul-
neráveis ou pouco explorados no siste-
ma bancário que as empresas brasilei-
ras de tecnologia financeira apostam
para conquistar mercados estrangeiros.

A E-Safetransfer in-
vestiu na área de certifi-
cação digital, que prome-
te transações mais segu-
ras com o uso de "cartões
inteligentes" (equipados
com chips) e senhas crip-
tografadas. No mês pas-
sado, fecharam um con-
trato de transferência de
sua tecnologia para dois
clientes do Japão. O estu-

VON TUNZELMANN. Destaque à

variedade de serviços nos caixas

do de mercado do presidente da empre-
sa, Neissan Monadjem, com base no ta-
manho do mercado japonês, aponta
para possibilidades de faturamento de
US$ 20 milhões a US$ 100 milhões até
o fim de 2006.

"Praticamente não há concorrência. En-
tramos em um nicho que nem sequer
existia há cinco anos e só se tornou co-
mercialmente viável há dois", diz o exe-
cutivo. Monadjem também é porta-voz
da Nextpar, holding criada a partir do Nú-
cleo de Exportação de Tecnologia de Soft-
ware (Next), formado por dez empresas
brasileiras de tecnologia interessadas em
brigar de igual para igual com os gran-
des grupos mundiais. Entre elas estão al-
gumas das maiores empresas brasileiras
do setor, como Politec, Stefanini, Open
Concept, CPM, Impactools e Disoft.

Outras 20 empresas se juntaram ao
grupo para criar no fim do ano passado,

nos EUA, um negócio
que já nasceu com fatura-
mento total de R$ 1,2 bi-
lhão e 10 mil funcioná-
rios. "Vamos fazer mais
do que dividir custos de
marketing. Teremos es-
tratégia e governança úni-
cas no mercado externo",
diz Monadjem.

Outro bom exemplo
da briga pelo mercado
mundial de tecnologia fi-
nanceira é o da EverSys-
tems, que tem no currí-
culo contratos com ban-
cos do Uruguai, Peru e An-

gola - todos usuários de soluções de in-
ternet banking. "Trabalhamos, agora, no
desenvolvimento de soluções de banco
móvel, via telefonia celular", diz o diretor
de marketing da empresa, Raul Pavão. "As
oportunidades são muitas, mesmo nos
grandes mercados, como os EUA, onde
temos vários projetos em andamento."

Segundo o pesquisador da Universi-
dade de Sussex, as empresas brasileiras
mostram-se capazes de oferecer solu-
ções tecnológicas sob medida para eco-
nomias de países em desenvolvimento,
um filão que tende a crescer a longo
prazo. "Só é preciso que o País mante-
nha as políticas estratégicas e o supor-
te para que as empresas superem suas
limitações e mantenham as vantagens
competitivas", conclui.
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