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Tecnologia para construir
relacionamentos seguros

Que a internet
revolucionou os meios
de comunicação é fato
incontestável e até mesmo
irreversível. A web, ao menos
no mundo dos negócios,
tornou-se ferramenta essencial
na busca por resultados
maiores e grande redução de
custos. Quem se imagina, hoje,
mandando uma tabela ou um
orçamento por meio de carta?
Impossível. Mesmo porque a
agilidade que as corporações
ganharam com a evolução da
rede é mais do que realidade.
O fato é que, com o avanço das
tecnologias da informação e
comunicação, as corporações
puderam inventar novas
maneiras de fazer negócios e,
conseqüentemente, ampliar as
margens de ganho. E quando
as reuniões são pautadas
por economia de gastos, as
mais variadas áreas de
companhias de todos
os setores se interessam
pelo tema.

As instituições financeiras
brasileiras, extremamente bem
organizadas e com imenso
potencial de investimentos,
sabem como poucas
organizações aproveitar de

maneira positiva e rentável as
novidades e avanços
proporcionados pela
tecnologia. Isso foi o que
mostrou o "Evolução da
internet e do e-business nos
serviços financeiros", evento
realizado em junho pela
Associação Brasileira de
E-business em parceria
com a B2B Magazine.
As apresentações abordaram as
formas como o mercado
financeiro tem utilizado a rede
mundial de computadores, a

Bancos mostram
como utilizam
ferramentas

tecnológicas para,
além de economizar,

fidelizar clientes.
Segurança continua

sendo a grande
preocupação do

mundo corporativo

J U N H O



mobilidade e os meios
eletrônicos para se relacionar
melhor com os clientes
corporativos, governo,
consumidores, acionistas e os
seus fornecedores.

Clientes fiéis
O Unibanco AIG Seguros e

Previdência atende hoje 100%
de seus corretores pela web.
Em 2003, apenas 15% dos
clientes utilizavam o site.
Segundo Marcelo Ferreira,
gerente de internet do
Unibanco AIG, a comunicação
eficiente por meio do portal
proporcionou agilidade e
mobilidade, e tornou possível a
conquista de um alto nível de
fidelização de seus clientes.
" Mobilizamos a cultura da
empresa para 'pensar web'",
diz Ferreira.

Com essa campanha toda a
equipe usou o desejo dos
clientes como referência
para atingir os objetivos
estratégicos da empresa.

Para quebrar a resistência dos
corretores que ainda tinham
receio de utilizar o canal
eletrônico, foi criada uma
campanha temporária para
estimulá-los a usar a rede com
uma espécie de assistente
virtual que tirava dúvidas. Para
cada venda feita pela web, o
corretor receberia cinco reais.

Toda a formulação do site
foi baseada em testes de
usabilidade para se conhecer o
comportamento do cliente e
assim desenvolver transações
sob medida. "Depois dessa
ação tivemos uma redução
significativa nas ligações do
call center", disse Ferreira.

Ainda com o objetivo
de tornar os clientes fiéis,
foram criadas campanhas de
entretenimento em hotsites.
A campanha deste ano, claro,
é sobre a Copa do Mundo.
Os corretores podem montar
sua seleção, participar de
jogos de perguntas e respostas
sobre futebol, entre outras

interações. O acesso à
campanha de 2006
cresceu 1.600% em relação
ao ano passado.

O Banco Itaú também
mostrou como foi criada uma
nova abordagem de
relacionamento dirigido com
os investidores por meio da
tecnologia. Com base na
implementação de um CRM
(Customer Relationship
Management ou gestão do
relacionamento com o cliente),
foi possível segmentar os
consumidores e, a partir daí,
fazer o marketing um-a-um.
Fernando Foz de Macedo,
gerente de relações com os
investidores do banco, explicou
que, em janeiro de 2004, o
Itaú, em parceria com a
Microsoft, iniciou a
implementação do sistema. "O
CRM da Microsoft é flexível e
tem muito 'dedo' do Itaú nele;
no fim, ele ficou como
precisávamos. Temos um
acompanhamento completo
dos nossos clientes. Hoje já é
possível também traçar o perfil
dos nossos acionistas e
investidores", diz.

Para salientar a importância
do conceito nos negócios,
Macedo lembra que, na
conclusão da compra do
BankBoston no Brasil, em
meados de 2005, um grande
número de acionistas entrou
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em contato com o Itaú. "Para
atender esses clientes, todos os
analistas precisavam estar
alinhados com a mesma
informação e aptos a
responder às dúvidas.
Com o CRM, nossa atuação
foi extremamente
eficiente", explica.

Um olhar no futuro
Quais serão as necessidades

das empresas no futuro? Essa
é a pergunta que Ricardo
Tiroli, gerente de canais
eletrônicos do Citigroup,
sugere às corporações
que atuam no mercado
business-to-business façam e
reflitam para impulsionar seus
negócios. Para o executivo, de
2000 a 2005 a evolução dos

22 processos de negócios se deu
principalmente por meio da
integração. "Nesse período, as
companhias estavam voltadas
para o direcionamento
estratégico, globalização,
sistemas de gestão
empresarial, processos
integrados, terceirização e
internet", explica.

As novas tecnologias,
acredita ele, exigirão das
empresas ferramentas e meios
para que haja expansão da
segurança também. O
executivo do Citigroup diz que
o internet banking do futuro
não será como o atual. "Hoje
ele é uma peça monolítica, não
tem flexibilidade de uso para a
demanda de grandes
corporações", diz. A demanda

das grandes empresas hoje é a
de que os bancos integrem
seus sistemas aos delas para a
troca de informações de forma
rápida. "Isso tem muito a ver
com o problema de
segurança", explica o
executivo. Para ele, o internet
banking que atenderá às
necessidades das grandes
corporações em alguns anos
terá de ser mais maleável,
componentizado e modular.
As plataformas, enquanto
gerenciadoras de
relacionamentos bancários,
ficarão restritas somente ao
segmento de pequenas e
médias empresas.

Para os próximos anos, o
executivo acredita que a
palavra de ordem será
padronização. Um bom
exemplo disso é a utilização da
Nota Fiscal Eletrônica (as
informações completas estão
na matéria de capa desta
edição). A tecnologia ficará por
conta da otimização de
processos e com isso haverá
redução dos números de

agências bancárias, por
exemplo, e massificação do uso
das certificações digitais.

Aliás, o tema segurança
não poderia ficar de fora. De
forma unânime, os
palestrantes defenderam o
uso da certificação digital.
Delfino Natal de Souza,
gerente de segurança da
informação da Caixa, afirmou
que "essa tecnologia é o sonho
de consumo de todos os
bancos".

A Caixa é autorizada pelo
ICP-Brasil a emitir
certificados digitais e, segundo
Souza, os desafios da
instituição financeira no
momento são facilitar a
inclusão digital, garantir a
continuidade dos negócios e
combater a fraude eletrônica.
O executivo anunciou ainda a
intenção de estimular o uso
dos certificados nível A3. Para
tanto, a Caixa não cobrará das
empresas que possuem
certificados Al e quiserem
migrar para os de nível A3,
mais seguros.
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 65, p. 20-22, jun. 2006. 




