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O MUNDO ESTÁ
CONECTADO. A TROCA
DE INFORMAÇÕES VEM
GANHANDO VELOCIDADE
E FAZ COM QUE AS
COMPANHIAS,
INDEPENDENTEMENTE DO
SEGMENTO EM QUE ATUAM,
SE MOVAM COM A MESMA
AGILIDADE. O CAMINHO
NÃO TEM VOLTA.
Cada vez mais as pessoas

procuram
meios
virtuais de

se relacionar não só com outras
pessoas, mas com empresas.

Com o setor financeiro não é
diferente. Conhecido pelos altos
investimentos em tecnologia da
informação, o segmento vem
acompanhando de perto as
transformações das relações e
interações com seus clientes e

impulsiona -

até mesmo impõe, em alguns
casos - a adoção de TI no Brasil.
A quantia em dinheiro
movimentada causa inveja aos
demais setores da economia. A
aplicação de recursos com
tecnologia da informação e
comunicações dos bancos
brasileiros ou instalados por
aqui deve chegar à marca
de 14,3 bilhões de
reais em 2006.

O número
de agências



Terceirização, contingência, segurança,
atendimento ao cliente, integração de
plataformas e mobilidade. Esses são apenas
alguns dos principais temas que pautam a
rotina das instituições financeiras. Acompanhar as
evoluções e transformações com rapidez será o grande
desafio dos bancos nos próximos anos

bancárias chegou a 17,5 mil
unidades no ano passado,
enquanto a quantidade de
instituições registra a marca de
161. Existem hoje, também,
cerca de 69 mil correspondentes
bancários - postos
não-bancários que prestam
serviços financeiros, como
lotéricas, por exemplo. O que
surpreende é o avanço da
utilização dos serviços bancários
pela web. Houve um
crescimento de 45,3% de 2004
para 2005, de 18,1 milhões para
26,3 milhões de usuários dos
serviços pela web. As operações
de internet banking (pessoa
física e jurídica) registraram um
crescimento de 49% de 2004
para 2005, totalizando
5,8 bilhões de transações. Para
suportar o crescimento da
utilização da internet, integração
de caixas eletrônicos e demais
evoluções, os números devem
crescer ainda mais.

"A sociedade virtual parecia
esotérica, mas já é realidade. As
novidades, os casos, o aumento
do uso da web como base de
relacionamento com clientes,
estão aí para provar", afirma
Carlos Eduardo Corrêa da
Fonseca, diretor setorial de
tecnologia da Federação

Brasileira de Bancos (Febraban).
E esse foi o tema central do
Ciab Febraban 2006 -
Conferência e Exposição de
Tecnologia da Informação das
Instituições Financeiras.

E o que está em jogo não é
somente a atualização de
sistemas, modernização de
processos e modificação de
estratégias de negócios. Há, no
fundo, um papel social a ser
cumprido pelas instituições
financeiras. As novidades em
sistemas e da tecnologia
bancária como um todo
foram essenciais para o
desenvolvimento dos
programas de combate à
pobreza. Ao menos é o que
acredita a secretária de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico do Estado de São
Paulo, Maria Helena Guimarães
de Castro. De acordo com ela, o
Brasil tem hoje o maior
programa de transferência de
renda do mundo e impressiona
até mesmo países mais
desenvolvidos. "Chineses e
indianos, por exemplo,
não conseguem entender
como conseguimos impulsionar
os projetos por meio de
cartões magnéticos", informa
a secretária.

Maria Helena acredita
também que, mesmo sem
estatísticas precisas, as pessoas
de menor renda e escolaridade
começaram a entender melhor e
utilizar os meios eletrônicos, até
mesmo por imposição do
sistema financeiro. "Com os
caixas eletrônicos, cartões
magnéticos e internet banking,
as pessoas perderam o medo da
máquina, passaram a
compreender um novo código
de linguagem", avalia.

O ministro da Fazenda
também é enfático quando se
trata da participação do mercado
financeiro no modelo econômico
brasileiro e desenvolvimento
social. Em virtude da
estabilidade econômica
conquistada nos últimos anos, as
instituições financeiras
conseguem uma relativa folga
para construir estratégias mais
certeiras com base na
tecnologia. "O grande
responsável pelo cenário
positivo da economia brasileira
hoje é o setor financeiro que,
com o aumento da oferta de
crédito e mercado de capitais,
possibilita um consumo interno
favorável e um equilíbrio de
oferta e demanda", diz Guido
Mantega.
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F I N A N Ç A S E X E C U Ç Ã O

E esse consumo faz a
diferença nas relações bancárias.
O crescimento econômico nos
últimos anos tem como um de
seus principais termômetros o
processo de bancarização da
população -- inclusão das pessoas
de menor renda no sistema
financeiro. Para esses novos
entrantes, porém, falta somente
adaptar e personalizar produtos
e serviços. Os bancos, na verdade,
estão olhando mais adiante.

Mobilidade na
pauta do dia

Os analistas de mercado
acreditam, ao contrário do que

muitas empresas e o próprio
governo prega, que a real
inclusão digital do brasileiro vai
ocorrer por meio do celular e
não do computador. As
motivações do mercado
financeiro para voltar os
investimentos em direção aos
serviços móveis são bastante
claras. A web pode chegar a
qualquer lugar, porém, para sua
utilização o cliente precisa
aplicar recursos na compra de

Guido Mantega
setor financeiro

impulsionou sucesso
da economia

um computador e até na
assinatura de um provedor. A
mobilidade é certamente um dos
principais itens da lista de
prioridades das áreas de
tecnologias dos bancos. E isso



ficou evidente durante o Ciab
Febraban deste ano.

O número de pessoas que
possuem um PC conectado à
internet ainda é muito pequeno
no Brasil. Já em relação aos
celulares, os bancos podem
atingir mais de 90 milhões de
pessoas. As instituições
financeiras terão de investir. Em
contrapartida, podem alargar as
divisas sem necessariamente
depender de recursos dos
usuários. Outra vantagem da
mobilidade em relação à web é o
controle. A internet é encarada
ainda como uma plataforma
anárquica, o que vai de encontro
aos modelos bancários que são
extremamente regulados (o
setor de telecomunicações é tão
regulado quanto o financeiro).

Ainda em 2006, os serviços
bancários pelo celular devem
ganhar mais destaque. "Desde o
lançamento da campanha do
Banco do Brasil, o mercado ficou
agitado", diz Sérgio Goldstein,
diretor de negócios de dados da
Vivo. "Fomos procurados por
todos os grandes bancos para
discutir a viabilidade desse tipo
de serviço", informa. Por conta
da demanda, a operadora já se
prepara para uma nova onda. A
renovação dos dispositivos no
Brasil chega a levar 18 meses,
porém, a Vivo acredita que em
breve todos os aparelhos com os
quais ela trabalha serão
compatíveis com o mobile
banking. "Dos 30 milhões dos
nossos clientes, cerca de seis
milhões já estão preparados e

Segurança essa é uma das principais
preocupações dos CIOs dos bancos

suportam essa funcionalidade",
avisa. "Vamos estimular cada
vez mais o uso desse recurso,
ensinar o cliente e contribuir
com o mercado", finaliza.

Raul Pavão, diretor de
marketing da Eversystems -- que
participou do projeto do Banco
do Brasil juntamente com a Vivo
- vai mais além. "Sem dúvida, a

utilização do celular como canal
de transações financeiras vai
superar o número de clientes do
internet banking nos próximos
anos", analisa. A expectativa com
o mercado é tão grande que a
companhia criou um braço -- a
Evermobile -- que terá como
principal meta integrar o
relacionamento entre
instituições financeiras e
operadoras de telefonia móvel.
Até o final de 2007, a companhia
espera ter dois milhões de
usuários na América Latina.

Iniciativas maiores de mobile
banking ainda são barradas,
principalmente pela imensa
variedade de dispositivos no
Brasil. Outra questão que
emperra o desenvolvimento
desse tipo de serviço é a falta de
cultura dos clientes. O Banco do
Brasil já tem nove milhões de
usuários cadastrados para esse

modelo, quantia semelhante a
dos usuários de internet
banking. No primeiro semestre
de 2006, cerca de oito milhões de
transações foram feitas por meio
de celulares de 460 mil clientes.

Apesar dos dados positivos, o
sistema ainda passará pela fase
de maturação. "Vai levar alguns
anos para que esse recurso seja
aceito com naturalidade pelos
usuários", avisa Laércio Albino
Cezar, vice-presidente de
tecnologia do Bradesco.
Certamente a consolidação do
mobile banking no País deve
angariar boa parte dos
investimentos e estratégias de
relacionamento dos bancos já
nos próximos meses.

Proteção ainda
é prioridade

Por lidar diretamente com
dinheiro, as instituições
financeiras são alvo freqüente da
ação de criminosos. Não só no
mundo físico. Os roubos de
dados e até mesmo de quantias
significativas surrupiados pela
web só mostram gráficos
crescentes. E isso levará os
bancos a investirem cada vez
mais em segurança. Neste ano,
os bancos brasileiros devem
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aplicar entre 8% e 10% de
todas as suas verbas na
proteção de soluções e
infra-estrutura. A previsão é
e Márcio Cypriano, presidente
da Febraban.

A segurança bancária tem
sido debatida como nunca. O
maior ponto de discordância
está na definição de negligência
do usuário. Para os bancos, em
muitos dos casos de roubo de
informações e, claro, de quantias
em dinheiro, os usuários não
souberam se proteger (com
antivírus, por exemplo). Já os
usuários embutem a culpa às
vulnerabilidades das
tecnologias bancárias. O jogo

de empurra-empurra ainda vai
longe. E preciso considerar
também a inexistência de uma
legislação específica para crimes
virtuais. "Os meios eletrônicos
se diversificam e os bandidos
também. O mercado ainda está
se adaptando", analisa o CIO
do Itaú, Renato Cuoco.

O tema é incisivo e fez com
que todas as grandes
instituições financeiras do
Brasil já contassem com
equipes dedicadas à segurança.
"Não existe um grande banco
hoje que não tenha à disposição
um CSO (Chief Security
Officer)", completa a principal
executiva de tecnologia da

Caixa Econômica Federal,
Clarice Coppetti. Por esse
motivo também, os bancos
procuram, hoje, trabalhar de
forma preventiva.

A cooperação e troca de
informações entre os bancos
também aumentaram.
Até pouco tempo, as
vulnerabilidades eram
avaliadas e tratadas
individualmente. "Hoje,
há um compartilhamento
de informações sobre
fraudes entre as instituições
financeiras e isso permitirá a
implantação de ferramentas
de defesa mais eficientes",
finaliza a executiva.
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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 66, p. 38-42, jul. 2006. 




