
Pioneiras no uso intensivo da tecnologia no Brasil, instituições 
financeiras enfrentam o desafio de repensar a forma como 
interagem com seus clientes, seguindo as boas práticas de 
empresas nativas da internet. Gustavo Roxo 



AO ESCOLHER UM BANCO PARA SER CLIENTE, O consu-

midor busca solidez e segurança. Quer ter a certeza 
de que seu dinheiro está bem guardado e bem admi-
nistrado. Além disso, deseja uma relação de longo 
prazo, de preferência contando sempre com as mes-
mas pessoas. 

O surgimento da internet agregou, a esses re-
quisitos, a conveniência e agilidade das operações 
virtuais que o mundo digital proporciona. Estar em 
todo lugar ao mesmo tempo agora — a ubiquidade, 
ou onipresença, é hoje também um requisito impor-
tante para um banco. 

Há exatos 15 anos, foram lançadas as primeiras 
soluções de internet banking do mercado brasilei-
ro. De lá pra cá, muita coisa mudou na grande rede. 
Para resumir a história, hoje o mundo online é lide-
rado pela "Gang of Four" (Apple, Google, Amazon e 
Facebook), nas palavras de Eric Schmidt, chairman 
do Google. Quando os bancos entraram na internet, a 
primeira empresa da lista vivia sua pior crise, as duas 
seguintes estavam sendo fundadas e a última sequer 
existia — surgiria dez anos depois. 

Toda essa transformação não foi acompanhada 
com a mesma velocidade pelos bancos. Imagine que 
você está na frente de seu computador — navegando 
entre aplicações de busca, jogos, músicas ou redes 
sociais — e se lembra de checar o saldo de sua conta 
bancária e transferir um dinheiro para um amigo que 
pagou a conta do bar no fim de semana. Você então 
acessa seu internet banking, passa por uma série de 
procedimentos de segurança até executar todas as 
tarefas planejadas como se estivesse em um terminal 
de computador de trinta anos atrás, só que com uma 
interface gráfica mais amigável. 

Fica claro que o mundo das redes sociais, com-
partilhamento de músicas e opiniões e jogos 3D não 
conversa amigavelmente com o mundo do seu inter-
net banking, mais quadradão e controlado. 

Acredito que um dos maiores desafios que os 
bancos de varejo terão nos próximos cinco anos será 
aproximar a sua linguagem daquilo que os consu-
midores veem nas aplicações mais populares deste 
mundo virtual. 

À frente dos outros 
Apesar dos desafios importantes de transformação 
que vêm pela frente, é bom que se diga que o sistema 
financeiro brasileiro tem a justa reputação de ser um 
dos mais avançados do mundo em tecnologia bancá-
ria. O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) ainda 
tem poucos similares no mundo, e quando dizemos 

a um estrangeiro que pagamentos podem ser feitos 
em tempo real e que a compensação de cheque nor-
malmente não leva mais que dois dias, a pessoa che-
ga a desconfiar da conversa. 

A fórmula funcionou tão bem a ponto de os ca-
nais digitais serem responsáveis pela grande maioria 
das transações eletrônicas, e podemos esperar que, 
dentro de cinco anos, 90% das operações ocorram 
usando apenas meios digitais. 

A verdade é que tal estágio de desenvolvimento 
foi obtido graças a dois fatores importantes. O pri-
meiro foram os investimentos em tecnologia, parti-
cularmente durante o período inflacionário, quando 
se demandava maior agilidade nos meios de paga-
mento para atenuar os impactos da perda de valor 
monetário. Seguido da arquitetura monolítica sobre 
a qual se construíram os canais de acesso aos bancos, 
ou seja, caixas eletrônicos, contact centers e internet 
banking. 

Esse segundo fator é fundamental para explicar 
a forma como os bancos conseguem, rapidamente, 
programar soluções para tecnologias emergentes. 
Com o processamento de dados concentrado em 
mainframes e transações eficientemente desenvol-
vidas para as operações de grande escala, como con-
sultas a saldos e pagamentos, a cada novo dispositivo 
que aparece — como os recentes tablets — o trabalho 
se reduz a construir os protocolos de comunicação 
entre estes dispositivos e os monitores transacionais 
no mainframe. E a uma adaptação aos processos de 
autenticação e autorização dos canais mais antigos. 

Veja, na figura da página seguinte, como uma tran-
sação simples de pagamento é executada da mesma 
maneira em todos os canais de acesso que um cliente 
tem, desde o caixa da agência até a internet, sem pre-
cisar de alterações nos sistemas centrais. 

Maravilhoso mundo 2.0 
A arquitetura que ajudou os bancos a acompanhar o 
aparecimento dos novos canais eletrônicos tem seus 
limites quando confrontada com as empresas e apli-
cações mais inovadoras do mercado. É fácil notar a 
diferença de interação entre aplicações como iTunes, 
Facebook, YouTube, Amazon e as soluções de inter-
net banking. As primeiras são nativas da internet e, 
portanto, conseguem capturar o máximo de poten-
cial destes ambientes enquanto as aplicações bancá-
rias são evoluções dos canais eletrônicos mais antigos, 
como caixas eletrônicos (ATMs) e contact centers. 

Para se aproximarem do mundo das redes sociais, 
dos dispositivos móveis, das interações na velocidade 



do Twitter e da ubiquidade da internet atual — tam-
bém conhecida como internet 2.0 —, os bancos devem 
repensar a forma como interagem com seus clientes 
seguindo as boas práticas destas empresas que já nas-
ceram na internet — os nativos digitais. 

De aplicações como Google e Twitter podemos 
aprender muito sobre como criar interfaces simples, 
mas elegantes, que vêm atreladas a altíssimo desem-
penho e disponibilidade. Para transações rápidas co-
mo consultas e pagamentos, estes conceitos se apro-
ximam muito da demanda dos clientes bancários por 
agilidade, disponibilidade e leveza. 

Num outro extremo, estão as interações finan-
ceiras mais complexas, onde o cliente planeja seu 
futuro, revendo investimentos ou pensando em um 
financiamento imobiliário. Nestes casos, os ban-
cos devem se apoiar nos exemplos das aplicações 
mais sofisticadas que já existem para tablets. Estes 

"apps" (abreviação de "aplicativos", em inglês), como 
são chamados, utilizam design gráfico avançado, 
inúmeros recursos do "touch-screen", vídeo e inte-
ração com outros "apps" que podem prover infor-
mações adicionais ao cliente (SaaS - software as a 
service). 



Note que para serviços diferentes teríamos apli-
cações diferentes. Isto demanda soluções e intera-
ções específicas para cada caso. Neste mundo não 
existiria mais um único internet banking mas inú-
meras aplicações, cada uma para uma necessidade 
particular do usuário. Ou seja, assim como hoje você 
navega entre jogos, músicas, vídeos e conversas, a 
mesma coisa deve ocorrer na hora de usar o banco. 
Neste caso, você poderia navegar entre aplicações 
como "Dia a dia" (pagamentos, saldos, posições), 

"Alertas" (limites, lançamentos) e "Plano de Vida" 
(investimentos, fluxo de caixa futuro, crédito imobi-
liário). Desta forma, a tecnologia transforma a cara 
do banco em algo mais próximo de como o cliente 
gostaria de enxergá-lo. 

Tal estratégia cria um mundo de aplicações pulve-
rizadas, mais adaptadas às necessidades dos clientes 
e também mais seguras por não serem multifuncio-
nais e por se adaptarem a arquiteturas mais fechadas 
e menos difundidas como Apple e Android. 

Com o acesso pelos clientes a diferentes aplica-
ções bancárias em diferentes dispositivos, onde fica-
ria o processamento de todas estas informações? Em 
um ambiente monolítico como o mainframe? Acre-
dito que não mais, exclusivamente. 

Informações sensíveis dos clientes se mantêm 
nestes ambientes, mas, para compor estas aplicações, 
serão necessárias informações de mercado, uso de 
redes sociais, processamentos semânticos, clearing 
houses, etc. Ou seja, as aplicações passam a conviver 
na nuvem demandando serviços (SasS), processa-
mento em interpretadores semânticos e informações 
de market feeders. Tudo isso se comporta como uma 
grande nuvem do sistema financeiro. É o que vem 
sendo chamado de terceira onda, ou internet 3.0. 

De fato, se pensarmos bem, os clientes já utilizam 
hoje os bancos como um serviço de cloud computing 
ao manter em seus servidores suas posições e históri-
cos financeiros. Este conceito pode ser estendido, por 
exemplo, para informações não estruturadas sobre 
investimentos ou repositório de informações sensí-
veis. Assim, os bancos passam a também prover ser-
viços via nuvem, a exemplo do que vêm fazendo as 
empresas nativas do mundo digital, como a Apple fez 
mais recentemente, com o lançamento do iCloud. 

Percalços e prioridades 
Este futuro não tão longínquo tem seus percalços. O 
número excessivo de fraudes eletrônicas e a dificul-
dade de contenção das quadrilhas organizadas têm 
consumido os investimentos em software dos bancos. 

Com efeito, pulverizar o número de aplicações e utili-
zar massivamente cloud computing tende a ser visto 
como um risco adicional para as instituições. 

Outra dificuldade está na complexidade de ma-
nutenção de um ambiente mais granular com in-
vestimentos não mais replicáveis entre os diversos 
canais eletrônicos. 

Apesar de reconhecer estes pontos como preocupa-
ções relevantes, creio que podem ser solucionados atra-
vés de investimentos corretamente direcionados, seja 
para softwares de inteligência antifraude ou para mé-
todos de desenvolvimento de software ágeis que miti-
gam os custos de se manterem ambientes diversos. 

Na maioria das vezes, as inovações disruptivas 
acabam com os negócios de grandes empresas ou 
mesmo de um setor inteiro, como o professor Clayton 
Christensen, da Harvard Business School mostrou no 
caso de discos magnéticos no seu livro The Inovator´s 
Dilemma: when technologies cause great firms tofail 
(Harvard Business School Press, 1997). Outras vezes, 
ao contrário de criar substitutos, as inovações podem 
deixar certos serviços irrelevantes para o consumidor. 

A maldição dessas rupturas é que você dificilmen-
te saberá ao certo se isto está ocorrendo até que seja 
tarde demais para reverter a situação. 

Os bancos de varejo podem estar diante deste 
tipo de dilema no momento. As tecnologias, que 
propiciaram a explosão do uso da internet em dispo-
sitivos como tablets, smartphones, geladeiras, auto-
móveis e console de videogames, podem tornar os 
bancos irrelevantes nas interações do consumidor 
neste mundo virtual. 

Para se protegerem deste risco, as organizações 
devem priorizar seus investimentos para a constru-
ção de novos ambientes de interação com os clientes 
e reforçar ainda mais o trabalho de inteligência no 
combate às fraudes, que devem focar não somente a 
diminuição das perdas, mas também a utilização de 
tecnologias não intrusivas que melhorem a conveni-
ência e o conforto para o cliente. 

E o mais importante é que as estruturas organiza-
cionais reflitam estas prioridades. Se o mundo migra 
para os ambientes virtuais, as organizações devem 
ter seu foco gerencial também migrado; o que vale 
dizer que a gestão destes ambientes não pode mais 
ser delegada a uma estrutura de suporte aos canais 
de vendas tradicionais, mas, sim, devem ter vida 
própria com responsabilidade pelos resultados, que 
em poucos anos podem ser o maior gerador de valor 
para as companhias.  

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 7, p. 72-75 , jul. 2011.




