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A DÉCADA DE 90, O ING, RESPEI-

tável grupo financeiro da Holanda,
tinha um problema: queria expan-

dir suas fronteiras, mas não tinha dinheiro
para investir na compra de bancos estabe-
lecidos nos melhores mercados, como os
Estados Unidos. A solução que encontrou
foi criar um banco virtual para ser acessa-
do por telefone, e-mail e caixas eletrôni-
cos - o ING Direto. O piloto foi feito no
Canadá, país normalmente atraído por
inovações. Pouco mais de dez anos depois,
a solução do ING tornou-se um proble-
ma para a maioria dos grandes bancos
do mundo. Eles invejam a rentabilidade
média de 4,5% ao ano que o
ING oferece a seus clientes,
quase o dobro da usual em
países desenvolvidos. Isso
ocorre porque sua estrutura
é enxuta, de poucos gastos.

O ING antecipou uma
mudança em curso no
sistema bancário mundial
- a reinvenção do papel das
agências. Há um consenso
de que no futuro, não mui-
to distante, os clientes vão
trocar as agências pelos caixas eletrôni-
cos, pelos serviços de telemarketing e
pela internet. Mas não vão dispensá-las
completamente. Isso impõe uma mu-
dança na forma de receber os clientes.
"As pesquisas sugerem que, para pagar
as contas, 80% das pessoas usam o auto-
atendimento, seja o caixa eletrônico, seja

Cerca de 80%
dos clientes
preferem
pagar as
contas pela
internet
ou no caixa
eletrônico

a internet, mas 50% delas declaram que
precisam conversar pessoalmente com
um atendente para contratar um seguro
ou fazer um empréstimo", diz o con-
sultor especializado em bancos Rodolfo
Spielmann, da Bain & Company. "Para
encarar essa nova realidade, imposta
pela tecnologia, os bancos têm buscado
inspiração nas lojas do varejo."

Uma tendência do momento é repetir
parte do modelo do ING e fazer associa-
ções com cafeterias para conferir um ar
mais casual e propício para as conversas
financeiras. Na Inglaterra, o Abbey Na-
tional, instituição tradicional com qua-
se 20 milhões de clientes, associou-se ao

Costa Coffee. Na Holanda,
o ABN Amro faz uma expe-
riência similar com a rede
de cafeterias Douwe Egberts
Coffee. O Postbank, tam-
bém na Holanda, criou lo-
jas de produtos financeiros,
com prateleiras nas quais o
cliente encontra caixas com
empréstimos, poupanças e
seguros. Os pacotes trazem
todas as informações, e o
negócio pode ser fechado

pelo telefone. O Jyske, terceiro maior
banco da Dinamarca, foi mais longe.
Além de cafezinho, quitutes e computa-
dores para navegação pela internet, abriu
lojas de verdade, que oferecem até roupas.

Há experiências ainda mais arrojadas.
O Deutsche Bank, o maior bartco alemão,
abriu no centro histórico de Berlim o que

chama de agência do futuro. O local pa-
rece um hotel. Tem bar, cafeteria e serviço
de internet. No cardápio, saladas, sopas,
vinhos e cervejas. Conta ainda com uma
loja em que é possível comprar bonés,
mochilas e até toalhas da marca DB. Há
também uma colorida área de recreação
para as crianças, com jogos e brinque-
dos para diferentes idades. Mas o grande
precursor da reinvenção da agência é o
Umpqua, um pequeno banco da região
oeste dos Estados Unidos.

Há 12 anos, o Umpqua percebeu o
perigo da tecnologia e transformou suas
agências em lojas de conveniência. Nelas
é possível ouvir música, ler livros, navegar
pela internet e degustar, gratuitamente,
um cafezinho da marca Umpqua. Sim, o
banco tem sua marca de café. O ambiente
sofisticado conta com quadros, sofás con-
fortáveis e requintes tecnológicos, como
TVs de LCD. Seus funcionários não enten-
dem apenas de finanças. Foram treinados
na arte de bem receber pela luxuosa rede
de hotéis Ritz Carlton. Uma das delicade-
zas desses bancários mais apreciadas pelos
clientes é oferecer chocolatinhos em ban-
dejas de prata quando entregam recibos
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Kuhlmann, do
ING Direto, e sua
Harley. Banco
irreverente
e agências
transformadas
em cafeterias

de transações. Recentemente, o Umpqua
extrapolou os mimos e implantou aulas
de ioga. A repaginação teve um efeito fan-
tástico na expansão dos negócios. De insti-
tuição nanica, com apenas cinco agências,
o Umpqua passou a ser uma referência em
serviços bancários, com 144 lojas de aten-
dimento - já que nenhuma delas lembra
uma agência bancária nem de longe.

O homem que iniciou o enterro das
agências bancárias foi Arkadi Kuhlmann,
o executivo contratado para implantar
o ING Direto. Ele detesta convenções.
Tem uma motocicleta Harley-Davidson,
símbolo da contracultura, e lê a mão dos
clientes, um talento herdado da avó. Kuhl-
mann acelerou uma revolução no setor
financeiro ao impedir que o ING Dire-
to tivesse aquelas coisas que ele mesmo
odiava nos bancos - a começar pelas filas.
As agências são cafeterias com terminais
de computador, onde é possível acessar o
site da instituição. Quem não consegue
usá-los pode procurar outro banco. Os
serviços são enxutos. Só há dois tipos de
conta - uma corrente e uma de poupan-
ça. Isso agiliza a abertura de conta pela
internet. Também não exige renda míni-

ma e não cobra tarifas pelos
serviços. Quem ligar para o
telefone gratuito do banco vai
ser atendido por uma pessoa
de verdade do outro lado da
linha - não por aquela gravação irritan-
te. A estrutura mais enxuta permite que
ele remunere melhor os investimentos
dos clientes. Com essa fórmula, o banco
virtual conquistou 5 milhões de clientes
entre os internautas mais sofisticados, que
dispensam o contato físico com o banco.
Só nos Estados Unidos, o ING Direto tem
52% das transações bancárias on-line.

No Brasil, a mudança tem sido
mais lenta. Apenas um terço da po-
pulação tem acesso ao computador e
quase metade desses usuários ainda

reluta em movimentar dinheiro pela
internet. A maioria das agências está
longe de ser um oásis da prestação de
serviços. Em boa parte dos bancos,
durante os horários mais movimenta-
dos, há filas até nos caixas eletrônicos.

As primeiras experiências para trans-
formar os bancos brasileiros em locais
de convivência e serviços mais sofistica-
dos estão concentradas no atendimento
à alta renda. O Uniclass, do Unibanco,
implantou 29 agências diferenciadas para
os mais abonados. Lá os atendentes não
estão no balcão, mas em mesas. Os clien-
tes podem usar salas de reuniões para
assuntos particulares, munidas de fax,
internet com banda larga e serviço de
copa. "Eventualmente, oferecemos even-
tos fechados, como degustação de vinhos
e lançamentos de livros", diz Maria Silvia
Ferreira, gerente do Uniclass. "Mas ainda
não definimos mudanças mais consisten-
tes no modelo das agências." A matriz do
ABN Amro, na Avenida Paulista, em São
Paulo, foi um pouco além. Criou uma
praça de eventos no andar térreo, onde

se concentra o atendimento
às empresas. Quem passa
para ir a um caixa eletrôni-
co pode apreciar exposições
de arte e fazer compras em
uma loja do Instituto Escola

Brasil, uma ONG que defende a quali-
dade do ensino. No estande, há roupas,
peças de artesanato e produtos da mar-
ca ABN Amro, como canetas, blocos e
camisas. Toda a verba é revertida para
ações sociais. O banco estuda seguir o
exemplo da sede e associar-se a uma rede
de cafeterias, mas ainda está procurando
um parceiro. "O fato é que a tecnolo-
gia mudou a função das agências", diz
Fernando Byington Martins, diretor-
executivo de estratégia corporativa do
ABN Amro no Brasil. 4

SOFISTICAÇÃO
Agência do banco
Umpqua, nos
Estados Unidos.
O ambiente
arrojado lembra
os serviços de
hotel de luxo
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