
Avanço tecnológico ajuda a atrair novos correntistas 
Guilherme Meirelles 
 
Em dez anos, número de contas correntes cresceu 121,8%  
 
Enquanto nas grandes metrópoles profissionais de TI quebram a cabeça em busca de soluções 
para novos aplicativos bancários para Android, Blackberry e iPhone, o barco Voyager III 
navega pelas águas do Rio Solimões. São 1.600 quilômetros entre os municípios de Manaus e 
Tabatinga, no Amazonas, cortando 11 cidades e cerca de 50 comunidades riberinhas desde 
dezembro de 2009, data em que o Bradesco inaugurou a primeira agência bancária fluvial 
brasileira. Desde aquela época, foram abertas 1.500 contas de pessoas que jamais tiveram 
contato com as práticas bancárias e que hoje podem pagar suas contas, pedir empréstimos, 
pedir cartões de crédito e a fazer recarga de celular, graças a um terminal de atendimento do 
banco conectado via satélite. 
 
Esta nova realidade faz parte de um vertiginoso processo de bancarização registrado nos 
últimos 10 anos. Segundo dados do Banco Central, em 2000 havia 63,7 milhões de contas 
correntes no Brasil. No ano passado, este volume passou para 141,3 milhões (entre ativas e 
inativas há mais de 6 meses), um salto de 121,8%. No mesmo intervalo, a população 
brasileira cresceu apenas 12,3%, passando de 169,8 milhões para 190,7 milhões, segundo o 
Censo do IBGE. Como explicar o avanço do sistema bancário em tão pouco tempo? 
 
"A difusão da internet não só nos grandes centros propiciou que as instituições pudessem 
expandir a sua capilaridade e atingir novos clientes em pontos afastados do País", afirma 
Gustavo Roxo, presidente da comissão organizadora do Ciab Febraban - Congresso e 
Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras. Pesquisa da Febraban 
aponta que em 2010 os gastos com TI e Comunicação foram da ordem de R$ 22 bilhões, um 
crescimento de 15% em relação ao ano anterior. A mesma pesquisa detectou ainda um 
crescimento de 43% de ATMs (Automated Teller Machine), o que comprova a necessidade dos 
bancos em facilitar a vida de seus clientes. No ano passado, foram realizadas 17,8 bilhões de 
operações nos caixas eletrônicos, representando 31% do total de 56 bilhões de transações. 
 
O Bradesco, conta hoje com 32.514 caixas eletrônicos próprios e mais 11.749 ATMs na rede 
compartilhada Banco 24 Horas e compartilhamento com o Banco do Brasil e o Santander, além 
de 3.651 agências. Já o HSBC conta com 5.273 ATMs próprios, 11.328 na Rede Tecban e 
27.865 na rede compartilhada. Com 3.623 pontos de venda, entre agências e postos de 
atendimento, o Santander partiu para estratégia mais agressiva, oferecendo um pacote de 
tarifas mais baixas para atingir o cliente desbancarizado. "Há um falso estigma que apenas as 
classes mais carentes são desbancarizadas, quando na verdade cerca de 55% da população 
recebe dinheiro em espécie numa economia informal", afirma Eduardo Alvarez, 
superintendente de Média Renda. O Santander desenvolveu dois cartões de crédito, Light e 
Flex, com taxas menores e flexibilidade de pagamento. 
 
Contribuiu também para a expansão da bancarizacão a implantação da figura do 
correspondente bancário, por meio da regulamentação 3.110, de 2003, que permitiu a 
empresas que não fizessem parte do sistema financeiro prestar determinados serviços, como 
pagamento de contas. É o caso das casas lotéricas, que são cadastradas pela CEF ou dos 
Correios, cujo Banco Postal era administrado até dias atrás pelo Bradesco e agora vai passar 
para as mãos do Banco do Brasil. Segundo a Febraban, em 2003 eram 36.474 
correspondentes bancários, número que alcançou 165.228 em 2010. Apesar de contribuir para 
a expansão da base bancária, a figura do correspondente causa controvérsias pela sua forma 
de atuação e pela sua qualificação profissional, por não estar claro se ele de fato pode ter os 
mesmos direitos de um profissional que atua em agência. 
 



 
 
Mais sofisticação está no foco do internet banking 
Guilherme Meirelles 
 
Os correntistas brasileiros estão acreditando mais na segurança das operações por meio do 
internet banking, como revela pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 
Segundo o estudo, em 2010 o uso desse expediente representou 23% do total das transações 
realizadas, totalizando 12,8 bilhões operações, um crescimento de 27,4% em relação a 2009. 
Em 2000, apenas 8,3 milhões de clientes usavam o internet banking porque havia muita 
insegurança em relação à ação de hackers, temor que foi sendo superado na medida em que 
os bancos aperfeiçoaram os sistemas de segurança. Hoje, 37,8 milhões de correntistas 
realizam operações pelos sites dos bancos. 
 
Pioneiro no lançamento do Internet Banking no Brasil, há 15 anos, o Bradesco remodelou o 
seu sistema e lançou este mês o novo Bradesco internet banking, que exigiu dois anos de 
pesquisa e desenvolvimento. Segundo Luca Cavalcanti, diretor do Bradesco Dia e Noite, a 
prioridade foi personalizar ao máximo a página para o cliente. Segundo Luca, o portal oferece 
948 tipos de serviços e produtos. No primeiro semestre, o portal registrou movimento 
financeiro de R$ 756,6 bilhões em mais de 633,5 milhões de transações. 
 
O HSBC também investiu em mudanças. Segundo Sebastian Arcuri, diretor-executivo de 
varejo, foram incluídos simuladores para aumentar a interatividade, que permitem ao cliente 
tirar dúvidas como "quanto preciso poupar para pagar os estudos da minha filha". "O cliente 
consegue visualizar, inclusive por meio de gráficos, o crescimento de seu patrimônio e a 
distribuição de sua riqueza entre os diversos tipos de investimento", diz Arcuri. 
 
O Itaú-Unibanco partiu para um caminho mais sofisticado, permitindo ao cliente fazer uma 
pré-abertura de conta pela internet, batizada de iConta. Ele também pode gerir as suas 
finanças por meio de um relacionamento digital. O único trabalho será ir à agência para 
finalizar a abertura da conta. Outra novidade do Itaú Unibanco é a compra programada de 
ações, por meio de aporte mensais de forma planejada, com débito automático em conta-
corrente.  
 
Pensando no nicho dos bancos médios, a Matera Systems desenvolve modelos que atendam as 
necessidades dessas instituições. Segundo o presidente Carlos Augusto Leite Netto, os serviços 
incluem pagamentos, duplicatas, cobranças e investimentos, com o mesmo grau de segurança 
dos sites das grandes corporações.  
 
Caixas "verdes" poupam até 40% no uso de energia 
Rosangela Capozoli  
 
Fornecedores de equipamentos para o setor bancário se debruçam em pesquisas na busca de 
soluções sustentáveis que atendam as normas da diretiva Restriction of Certain Hazardous 
Substances - Restrição de Certas Substâncias Perigosas (ROHS). Essas restrições vêm sendo 
impostas desde 2006 por países da União Europeia. Já é possível, por exemplo, encontrar 



fabricantes em condições de produzir o chamado Automatic Teller Machine (ATM) "verde". Um 
dos modelos desenvolvidos opera com um painel que funciona à base de energia solar. 
Também já estão disponíveis ATMs que economizam até 40% de energia em relação aos 
convencionais "Tivemos que modificar cerca de dois mil componentes do caixa eletrônico para 
chegar a essa redução. O projeto custou R$ 3 milhões e foi um marco, porque toda linha de 
informática passou a se beneficiar dessa tecnologia verde", afirma João Carlos Redondo, 
gerente de sustentabilidade do Itautec, que lançou o primeiro produto em 2007.  
 
Referência no desenvolvimento de tecnologias para bancos e varejo, a Perto S/A, de Gravataí 
(RS), acaba de desenvolver um terminal de autoatendimento sustentável. Construído a pedido 
de um cliente indiano, o caixa eletrônico tem painel acionado por energia solar, podendo ser 
instalado em ambientes externos e internos. O equipamento tem capacidade para operar por 
10 dias em modo stand by. "Temos um painel solar que recarrega as baterias e, em caso de 
falta de energia, ou seja, pode operar remotamente", afirma Ronaldo Bones, gerente de 
engenharia e desenvolvimento da Perto.  
 
Apesar de ser uma preocupação recente, segundo os fabricantes, o produto atende as 
determinações da ROHS. "O segmento já demanda equipamentos com baixo consumo de 
energia e de componentes tóxicos", diz o gerente.  
 
A Itautec percebe essa mudança de postura no que se refere ao descarte. "No ano passado 
recebemos a solicitação de um grande banco para que, ao final da vida útil de uma série de 
ATMs, não houvesse descarte como sucata", conta Redondo. Em 2010, o Itautec "descartou de 
forma ambientalmente correta cinco mil ATMs desse cliente dentro do programa sustentável 
que a companhia mantém desde 2003".  
 
Com 100 mil equipamentos instalados no parque brasileiro, o gerente de sustentabilidade do 
Itautec calcula que cerca de 10 mil dessas máquinas já operam com a tecnologia verde. 
"Percebemos a preocupação do cliente com a questão da sustentabilidade no momento do 
descarte. Na hora da compra a grande especificação do cliente é em relação a energia." 
 
Segundo o executivo, há empresas que já deixam claro nos editais de compra as exigências 
impostas pelas normas da ROHS.  
 
Mesmo com uma demanda ainda embrionária no que se refere a matéria-prima, Redondo 
acredita que com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, as tecnologias verdes do ponto 
de vista de matéria-prima deverão ter um crescimento exponencial. "Um equipamento com 
componente menos agressivo se torna mais barato no momento do descarte. É uma decisão 
presente para economia futura. Essa conscientização tem sido discutida nos últimos dois anos 
em função da política nacional."  
 
Pelos cálculos do gerente do Itautec, um caixa automático fabricado com material tóxico custa 
ao banco entre R$ 90,00 e R$ 500,00 por tonelada no momento do descarte. "Se o produto 
não tem material tóxico, o banco sai de um processo de despesa para um de receita", diz. 
 
Defesas são reforçadas para conter invasões na rede 
Inaldo Cristoni  
 
O crescimento dos ataques criminosos aos sistemas bancários exige o aperfeiçoamento 
constante dos mecanismos de proteção das transações financeiras. A indústria de TI tem 
respondido a esse desafio com uma ampla oferta de ferramentas para conter as 
vulnerabilidades dos canais de relacionamento utilizados pelos correntistas, como terminais 
ATM, internet banking, dispositivos móveis e redes sociais. 
 
O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert.br) 
registrou aumento de 73,4% no número de notificações de páginas falsas de bancos no 
primeiro trimestre de 2011, em comparação aos últimos três meses do ano passado. 
 



A grande preocupação é com o roubo de informações dos correntistas, tipo de crime que 
representa 80% dos ataques aos sistemas bancários no Brasil, segundo a Trend Micro. "A 
maior parte dos ataques é pela internet", observa Leonardo Bonomi, especialista em 
segurança virtual da empresa.  
 
Há um ano e meio a Trend Micro mantém parceria com a Febraban para mitigar riscos nas 
transações financeiras eletrônicas. Em um laboratório de análise montado no Brasil - similar a 
outros que possui nos EUA, Europa e Ásia -, a empresa identifica a origem dos arquivos 
maliciosos que circulam pela internet e desenvolve "vacinas" que fornece ao mercado.  
 
Um dos fatores responsáveis pelo alto índice de ataques é a falta de conhecimento sobre como 
interagir com os sistemas online dos bancos. Os correntistas são considerados o ponto mais 
vulnerável da cadeia. Para evitar o êxito da ação dos hackers, as empresas oferecem soluções 
de autenticação de usuários, geração e validação de senhas dinâmicas, sistemas de biometria 
e ferramentas de monitoramento e proteção de informações trocadas entre banco e 
correntista. 
 
Presente no país desde 2007, a Vasco Data Security, por exemplo, desenvolveu produtos que 
transformam celular, cartão inteligente, PC, token e PDA em um dispositivo gerador de senhas 
dinâmicas, para acesso aos canais eletrônicos dos bancos. "A senha gerada é única, de uso 
imediato e impossível de ser reutilizada por hackers", afirma Jochem Binst, diretor de 
comunicações corporativas da empresa. No Brasil, a sua linha é utilizada pelo HSBC, Banrisul, 
Itaú e Bradesco.  
 
A BR Token tem no Bradesco o principal cliente de sua solução de token para autenticação e 
autorização de operações financeiras realizadas no internet banking. No ano passado, a 
empresa fechou contrato para o fornecimento de 2 milhões de unidades para o banco, cuja 
entrega será concluída no mês de setembro. O Itaú Unibanco também adquiriu uma pequena 
quantidade para realização de piloto. O Banco ABC Brasil é outro que utiliza a solução, assim 
como a Nossa Caixa que, pouco antes de ser incorporada pelo Banco do Brasil, comprou o 
dispositivo para 300 mil usuários.  
 
A expectativa de César Loversaro Neto, diretor comercial da BR Token, é que o uso do token 
avance para o celular, smartphone e tablets. "A mobilidade é alvo dos bancos este ano, mas o 
boom será em 2012", acredita. Os contratos no setor bancário representam 80% do 
faturamento da empresa, que no ano passado foi de R$ 24 milhões. A projeção para 2011 é 
um incremento de 30%. 
 
Os projetos para smartphone e tablets representam 30% das encomendas feitas à Pandata. A 
demanda ganhou força a partir do ano passado e a tendência é crescer mais, aposta o 
presidente Walter Tarabay. A empresa se especializou em aplicações que suportam diversos 
tipos de operações bancárias, de transferências de valores entre contas e consultas a saldo e 
extratos até pagamentos em geral. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Especial tecnologia 
bancária, p. F2. 


