
O banco na
ponta dos dedos

Campeão no uso do internet banking, o Brasil avança na oferta

de serviços, que já chegaram ao telefone celular

POR ANDERSON GURGEL
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O
ANO DE 2005 MARCA O
primeiro decênio de
vida da internet co-
mercial no Brasil. Sem

dúvida, entre os vários destaques da
consolidação da rede que mudou
profunda e rapidamente hábitos e
costumes cotidianos estão os servi-
ços relacionados aos bancos, o cha-
mado internet banking. Com tal
serviço, as tarefas diárias das pessoas
e empresas — como pagamentos, re-
cebimentos, transferências, contro-
les de saldos e investimentos — que
antes exigiam encarar as temíveis
filas em uma agência, agora podem
ser feitas remotamente.

As facilidades oferecidas pela in-
ternet seduzem os dois lados do bal-
cão. Da parte do cliente, o ganho
inquestionável é no conforto, pra-
ticidade e agilidade, que permite
aos correntistas resolverem suas
questões bancárias sem deslocamen-
tos físicos. Já em relação aos ban-
cos, o entusiasmo vem do baratea-
mento das operações. Dados do
mercado apontam que, em média,
uma transação em uma agência cus-
ta até R$ 2,50 por cliente. Se o ser-
viço for feito por telefone, cai para
R$ 0,60 e, caso o meio usado seja a
internet, a operação pode custar até
menos de R$0,10.

Luis Marques de Azevedo, con-
sultor da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), confirma a aten-
ção da entidade que representa as
instituições financeiras nacionais
nesse assunto. Segundo ele, as van-
tagens oferecidas pelo uso da rede
já estão dando resultados: no total
de transações feitas no sistema ban-
cário, o uso do internet banking
evoluiu de 1,8%, em 2000, para
6,2% no ano passado. Tomadas ape-

nas as pessoas físicas, a variação no
mesmo período foi de 1,9% para
6,8%. "Isso significa que 13% de
um total de 3,9 bilhões de transa-
ções foram feitas via internet", re-
sume Azevedo.

Somente entre os anos de 2003
e 2004, a expansão foi de 59% e
40% respectivamente para contas de
empresas e indivíduos. Em núme-
ros absolutos, em 2000, havia 1,5
milhão de clientes empresas na base
de todos os bancos e 6,8 milhões de
clientes físicos. No ano passado, as

empresas saltaram para 2,5 milhões
e os usuários particulares 16,2 mi-
lhões, o que soma 18,7 milhões.

Isso tudo constrói uma realida-
de expressiva: estudo recente reali-
zado pela Global Market Insite
(GMI) constatou que o Brasil é o
7° país no ranking mundial do aces-
so ao internet banking: tem 41% de
usuários de sistemas de banco on-
line no mundo, à frente dos Esta-
dos Unidos e do Japão, que figuram
em 10° e 11° lugar respectivamen-
te, com 38% e 30% de usuários.

O Brasil está na frente de
Estados Unidos e Japão

A pergunta da pesquisa era: "Que porcentagem de serviços bancários você fez on-line?
Fonte: Global Market Insite
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BLANCO, DO SANTANDER:
colocando-se no lugar do cliente

*Sobre 2003 ** Usuários a cada 100 habitantes *** Sobre o total dos 10 maiores;
Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad)

É uma indicação para se levar a sé-
rio, dada a especialização da fonte:
a GMI é fornecedora de soluções in-
tegradas para pesquisas mundiais de
mercado na internet.

Serviços sob medida
Maurício Conti, diretor de estra-

tégia competitiva da Accenda, consul-
toria especializada no posicionamen-
to de empresas brasileiras de Tecno-
logia da Informação (TI) lembra que
o internet banking nasceu do home

banking — software instalado na má-
quina de cada usuário. "Mas o cresci-
mento da base gerava problemas com
clientes, aumentando os custos de
manutenção", explica. Com isso, por
volta de 1997, a internet começou a
ganhar força. Entre os modelos de
ação, ele destaca a opção para pessoas
físicas; a versão para atender aos
grandes investidores e companhias e,
finalmente, os modelos para clientes
corporativos, um misto de grandes
empresas com investidores.

É o que acontece, por exemplo,
no Santander Banespa, que resolveu
fazer um projeto piloto de banco on-
line para o Banespa de olho nas
oportunidades. "Sentamos na cadei-
ra do cliente para ver o serviço da
posição dele", comenta André Blan-
co, gerente geral de internet do ban-
co. O objetivo era achar um mode-
lo de uso fácil, seguro e que estimu-
lasse o cliente a usar o serviço virtual
cada vez mais. O trabalho foi feito
de forma a identificar os dez itens

*Pessoa jurídica: transferências de arquivos, consultas, pagamentos, investimentos, etc; "Pessoa física: consultas, transferências,
pagamentos, investimentos, empréstimos, etc. Fonte: Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
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*Sobre 2003 ** Usuários a cada 100 habitantes *** Sobre o total dos 10 maiores;
Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad)

mais importantes para o usuário, lis-
ta que norteou a transformação do
site no fim de 2004.

Dessa preocupação surgiu um
modelo de navegação com um sis-
tema de orientação que pode ser
acionado pelo cliente e ainda um
mecanismo de acompanhamento
das movimentações. Blanco revela
que os resultados obtidos com esse
modelo foram alcançados rapida-
mente. A área de internet banking
cresceu, após o lançamento, 10% na
base de usuários total. Um número
estratégico para o Banespa é o que
aponta um crescimento de 10% nas
transações financeiras ou de opera-
ções, ou seja, justamente aqueles
serviços que obrigam os clientes a
irem pessoalmente ao banco. Apa-
rentemente o crescimento ainda não
parou, já que as consultas ao site
cresceram 300%.

Outro foco importante é o des-
taque dado pelos bancos aos clien-
tes corporativos e financeiros. No

base passa também por preocupa-
ções com relação à segurança das
operações. Um dos serviços criados
para dar mais confiabilidade à solu-
ção é um mecanismo preparado para
atender as estruturas hierárquicas de
qualquer empresa. Por meio do usu-
ário Master, o qual pode realizar to-
das as transações do canal, é possí-
vel também estabelecer quais serão
os outros usuários e quais as transa-
ções estarão liberadas para cada um
deles, todas via senhas pessoais.

Guilherme André Franz, geren-
te-executivo do Banco do Brasil, re-
vela que a instituição tem 858 mil
empresas que aderiram ao gerencia-
dor financeiro, o sistema de rede
usado pela instituição. Mesmo es-

Depois do computador
pessoal, o telefone celular

Banco Real, a divisão Real Internet
Empresa (RIE) passa por um está-
gio de maturidade, revela Carlos
Ronaldo Ferreira, superintendente
executivo de pessoa jurídica. Além
do ganho de familiaridade por par-
te dos usuários, ele aponta que as
abordagens de caráter mais comer-
cial como, por exemplo, ofertas pró-
ativas de crédito, estão em um pro-
cesso de expansão.

Segundo Ferreira, em 2003,
eram 62 mil clientes "PJ" usuários
do Real Internet Empresa (RIE);
hoje, são aproximadamente 97 mil,
ou 56% a mais. O crescimento da

sãs empresas sendo de todos os por-
tes, isso não é um complicador, já
que o sistema se comunica com o
cliente por segmentos, sendo micro
e pequeno; médias e grandes e cor-
porate, esse último o que reúne as
empresas com faturamento acima de
100 milhões de reais.

A estratégia em cima do geren-
ciador financeiro ganhou força a
partir de 1995. Franz explica que
essa ação foi evoluindo com o sur-
gimento de novas tecnologias. Na
prática, isso implica evolução de um
modelo cliente-servidor para clien-
te na Internet mesmo. "Não pode-
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SEGURANÇA: mais de 16 milhões de brasileiros usam meios eletrônicos
*De crédito e de débito, no pagamento de

contas em geral; Fonte: Global Market Insite

mos nos esquecer que as empresas
de grande porte têm ERP e preci-
sam de informação em formato di-
ferenciado", explica. Por exemplo, no
caso de pagamentos, as empresas
mandam os arquivos de pagamentos
de forma segura e dentro dos pra-
zos e especificações. "Criamos ser-
viços diferenciados para as necessi-
dades de cada empresa, dentro do
segmento corporate", reforça.

Pelo telefone
Com tudo o que está sendo feito,

o banco on-line tem uma longa vida

pela frente. No entanto o acesso via
computador pessoal começa a entrar
no rol das coisas chamadas "tradicio-
nais". A inovação vertiginosa da TI
permitiu a expansão do serviço aos
telefones celulares, criando o chama-
do mobile banking. A Eversystems,
empresa de tecnologia que atua com
aplicativos para a área financeira, é
uma das que está oferecendo recur-
sos nessa área. "Existem cerca de 80
milhões de pessoas com celulares
contra 20 milhões de usuários de
computadores, o que gera uma base
muito boa para trabalhar", diz Raul

Fonte: Federação Brasileira de Bancos (Febraban)* 2004/2003

Pavão, diretor de marketing.
Com essa novidade, os bancos

passam a ser um canal usual no ce-
lular. Um dos bancos que utilizam
essa solução é o Banco do Brasil.
Esse serviço é uma parceria da ins-
tituição financeira com a operadora
Vivo e com a própria Eversystems.
Para usar esse aplicativo, o cliente
precisa baixar um software de nave-
gação bancária no aparelho e, partir
daí, já dá para fazer movimentações
e consultas em qualquer lugar. "O
nível de segurança é excelente, mui-
to mais seguro que o do uso no com-
putador", diz Pavão.

Sobre o mobile banking, Gui-
lherme Franz, do Banco do Brasil,
comenta que a opção está ganhan-
do espaço no rol de serviços, por
enquanto mais procurado por clien-
tes pessoas físicas. "Contudo, há sim
um caminho para atender cada vez
mais as pessoas jurídicas", explica.
Outros bancos também já estão ofe-
recendo essa opção, entre eles o
Real. No Santander Banespa, o ser-
viço do banco por telefone não foi
lançado, mas já é discutido como
uma estratégia de negócios.
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