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Embora muitos usuários não
percebam, os bancos brasi-
leiros estão entre os mais
avançados do mundo, do

ponto de vista tecnológico. É claro
que, mesmo com toda essa moderni-
zação, o atendimento da maioria das
agências bancárias do País ainda está
aquém dos melhores padrões. Nosso
objetivo nesta coluna, entretanto, é
focalizar unicamente a evolução tec-
nológica do setor.

O processo de informatização e
modernização dos bancos brasilei-
ros começou praticamente nos anos
1970, como parte de uma estratégia
de defesa contra a inflação, só parcial-
mente vencida em 1994, com o Plano
Real. Por mais de três décadas, a des-
valorização da moeda resistiu a to-
dos os planos, cinco diferentes pa-
drões monetários e outras medidas
paliativas.

A adoção crescente de novas tecno-
logias acabou trazendo ainda duas
vantagens preciosas: a elevação da

produtividade e a criação de facilidades
para os usuários. Isso explica por que os
bancos brasileiros ao longo dos últimos
30 anos sempre ultrapassaram os euro-
peus e norte-americanos quanto ao pa-
drão de serviços cotidianos. Se o leitor
brasileiro teve contato com bancos es-
trangeiros naquele período deve ter no-
tado claramente o diferencial tecnológi-
co em favor dos bancos brasileiros.

A partir dos anos 1990, a expansão
das comunicações e o uso crescente de
novas tecnologias permitiram a integra-
ção dos serviços bancários neste país
continental com área superior a 8,5 mi-
lhões de quilômetros quadrados. Muni-
do de um cartão magnético, qualquer
usuário passou a acessar sua conta de
depósito, verificar saldos, solicitar servi-
ços ou sacar dinheiro em caixas eletrôni-
cos, em qualquer ponto do País. Em pou-
co tempo, passamos a achar tudo isso
muito natural e rotineiro.

Na última década, com a internet e as
tecnologias de identificação e de segu-
rança embutida em chips, os bancos bra-

sileiros continuaram a evoluir de forma
extraordinária. Na verdade, as redes di-
gitais e, em especial, a internet, estão
revolucionando os serviços e o padrão
de atendimento dos maiores bancos
brasileiros, do Banco do Brasil aos prin-
cipais bancos privados, como Itaú, Bra-
desco, Santander, HSBC e outros.

O banco de 2022. Mas, como será o
banco da próxima década? O brasileiro
Jean Paul Jacob, professor na Universi-
dade de Berkeley, cientista emérito da
IBM propõe que o banco do futuro seja
uma espécie de butique. Outros visioná-
rios sugerem que o banco seja uma em-
presa virtual com a oferta predominan-
te da computação em nuvem, do home
ou mobile banking ou mesmo um shop-
ping digital, que ofereça não apenas ser-
viços financeiros mas, também, cente-

nas de produtos e serviços, como pla-
nos de saúde, turismo, educação, em-
preendedorismo e entretenimento.

Com base nessas ideias, antecipemos
um pouco do que poderá ser o banco de
2022, época em que a maioria das agên-
cias utilizará ferramentas digitais ex-
traordinárias, apoiadas numa infraes-
trutura de banda larga totalmente dedi-
cada aos serviços econômico-financei-
ros, com a velocidade de 1 Gigabit por
segundo (Gbps).

O poder digital. Com a ampliação do
home banking e do mobile banking, a
tendência irreversível é a redução do nú-
mero de pessoas que se dirige às agên-
cias bancárias. “Atualmente, mais 90%
de nossas transações bancárias são fei-
tas via canais digitais” – lembra Luca
Cavalcanti, diretor do Bradesco. Esse
porcentual de digitalização era impen-
sável há 20 anos. E é provável que, em
poucos anos, os clientes não precisem
mais ir fisicamente às agências conven-
cionais, em especial, para fazer coisas
corriqueiras como descontar um che-
que, pagar uma conta ou sacar peque-
nas quantias de dinheiro.

Em cinco anos, assistiremos, sem dú-
vida, à explosão dos serviços de mobile-
banking. Com isso, o papel da maioria
das agências tende a mudar. Elas deve-
rão voltar-se, principalmente, para o
atendimento a clientes interessados
em conhecer os novos serviços, discutir
financiamentos de longo prazo, aplica-
ções e novas opções tecnológicas para
seus dispositivos portáteis – os sucesso-

res dos atuais smartphones e tablets.

Um exemplo. Mais do que projetos
experimentais ou conceituais, já exis-
tem bons exemplos de agências ban-
cárias brasileiras que passam a utili-
zar os recursos da mobilidade nos
smartphones e tablets, da computa-
ção em nuvem, mesas com telas de
toque, sistemas de identificação bio-
métrica (com a palma da mão, a íris, a
voz, a fisionomia e outros).

Um dos melhores exemplos que
eu conheço e que sugiro ao leitor,
sem qualquer sentido publicitário, é
visitar a agência-conceito Next, do
Bradesco, no Shopping Iguatemi JK,
em São Paulo. Lá, você é recebido por
um robô, apenas para simbolizar a
tecnologia do futuro. Pode ter conta-
to com os recursos e aplicativos dos
diversos smartphones e tablets, siste-
mas biométricos e com os principais
sistemas operacionais: iOS, da Appe;
Android; Windows Phone; e Black-
berry.

Tudo no projeto Next foi pensado
para oferecer o máximo de conforto,
interfaces amigáveis, segurança e
funcionalidade com o uso de tecnolo-
gias de ponta. O visitante pode ir até
o andar superior, ver os caixas eletrô-
nicos do futuro, as mesas sensíveis
ao toque, com a simulação de finan-
ciamentos de curto e longo prazos de
casa, carro, bolsas de estudo, siste-
mas de saúde e outros.

E tudo sem uma única folha de pa-
pel.

Neutralidade
O artigo 9 determina que as ope-
radoras devem “tratar de forma
isonômica quaisquer pacotes de
dados”. As empresas argumen-
tam que isso as impediria de en-
frentar o crescimento exponen-
cial do tráfego, por causa das
aplicações de vídeo.

Registros
Pelo artigo 12, as operadoras são
proibidas de "guardar os regis-
tros de acesso a aplicações de
internet". As operadoras querem
o mesmo tratamento dado aos
provedores de aplicações, que
podem armazenar essas informa-
ções do usuário.
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Evolução. A internet nasceu para o tráfego de dados, mas hoje é usada para outros serviços

Brasil propõe
internet sem
‘discriminação’
Marco da web no País proíbe empresas de telecomunicações
de dar prioridade de uso da rede a determinados usuários

Renato Cruz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Até que ponto você é livre para
usar a internet? Essa questão
está em jogo no projeto do
Marco Civil da Internet, que
teve sua votação adiada por
uma comissão especial da Câ-
mara dos Deputados mês pas-
sado. O texto define direitos e
deveres dos usuários, e tem co-
mo ponto central o conceito
de “neutralidade de rede”.

Por esse conceito, as operado-
ras de telecomunicações devem
tratar do mesmo jeito todo o ti-
po de informação que trafega
por suas redes. Não podem, por
exemplo, beneficiar um prove-
dor de conteúdo em detrimento
de outro. Ou limitar o uso do ser-
viço por alguns de seus clientes.

A questão, à primeira vista, é
simples. Se a operadora vende
conexão, não pode interferir em
conteúdo. Pelo momento em
que vive o mercado, porém, não
é simples assim. A internet sur-
giu fora do mundo das telecomu-
nicações. O conceito de rede de
pacotes, essencial para o funcio-
namento da rede, e o protocolo
de internet (IP, na sigla em in-
glês) nasceram de pesquisas do
Departamento de Defesa dos Es-
tados Unidos, e se desenvolve-
ram nas redes acadêmicas de co-
municação. A própria World Wi-
de Web foi criada pelo físico bri-
tânico Tim Berners-Lee na Cen-
tro Europeu para Pesquisa Nu-
cler (Cern), em Genebra.

A internet nasceu e se desen-
volveu como uma rede distribuí-
da, resistente ao erro e ao largo
do mundo das telecomunica-
ções. Mas acontece que, nas últi-
mas duas décadas, a internet en-
goliu o mundo das telecomunica-
ções. A tecnologia que nasceu pa-
ra o tráfego de dados hoje é res-
ponsável por transportar telefo-

nemas, vídeo, dados e serviços.
Coma mudança rápida do mer-

cado, o tráfego tem crescido ex-
ponencialmente, muito mais do
que o faturamento das empresas
ou sua capacidade de investir. E
as saídas que as operadoras vis-
lumbram, como limitar os clien-
tes que gastam a maior parte da
capacidade da rede ou cobrar
dos provedores de conteúdo que
geram mais tráfego, não seriam
permitidas se o texto passar co-
mo está.

“A resistência das operadoras
já atrasou a votação do Marco Ci-
vil”, afirmou o deputado Alessan-
dro Molon (PT-RJ), relator do
projeto. “Esperamos retomar a
votação no começo de novem-
bro, depois do segundo turno
das eleições.” Ele defendeu a ma-
nutenção do texto como está,
acrescentando que a Câmara te-
rá de decidir se está do lado dos
consumidores ou das empresas.

Contraste. Um estudo da con-

sultoria A.T. Kearney mostrou
que o tráfego da internet brasilei-
ra deve crescer, em média, 53%
ao ano entre 2012 e 2015. O prin-
cipal motivo é o avanço do vídeo
via internet, com crescimento
médio anual de 70%. Em três
anos, o vídeo deve responder
por dois terços do tráfego da re-
de. Esses números contrastam
com o crescimento anual médio
de 8% da receita e de 3% do inves-
timento das operadoras brasilei-
ras nos últimos sete anos.

“Um dos problemas está na
própria palavra neutralidade”,
disse Eduardo Levy, diretor exe-
cutivo do SindiTelebrasil, sindi-
cato das operadoras de teleco-
municações. “Não há quem seja
contra, mas a rede precisa ser ge-
renciada.” As empresas argu-
mentam que não é possível tra-
tar da mesma forma os pacotes
de dados. Um vídeo por strea-
ming, por exemplo, assistido em
tempo real, deveria ter priorida-
de sobre um download, em que
alguns segundos de atraso não
fariam tanta diferença.

Uma aplicação de telemedici-
na não pode ser interrompida,
pois isso colocaria vidas em jo-
go. O mesmo não pode ser dito
sobre mensagens eletrônicas,
que podem atrasar alguns segun-
dos sem grandes consequências.

O problema é que, ao se permi-
tir tratamento diferenciado das
aplicações, seria possível que as
operadoras criassem uma via rá-
pida na internet, com tratamen-
to privilegiado. “Apoiamos o tex-
to do deputado Alessandro Mo-
lon”, afirmou Daniel Slaviero,
presidente da Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Te-
levisão (Abert). “Achamos que o
Marco Civil é um avanço, que
nos coloca no patamar de países
mais desenvolvidos. Não deve
haver discriminação de conteú-
do, porque isso privilegia o po-

der econômico.”
Slaviero disse que, sem a neu-

tralidade de rede, um grupo na-
cional de comunicação teria van-
tagem sobre os regionais. E os
conglomerados internacionais
teriam vantagem sobre nacio-
nais. Essa discussão não se res-
tringe ao Brasil. Em fóruns mun-
diais, as operadoras propuseram
a “taxa Google” – a ideia é que

empresas que geram muito tráfe-
go, como Google e Facebook, fa-
çam pagamentos extras às opera-
doras para financiar a rede.

“O que parece haver é um pro-
blema de balanceamento de cus-
to nas operadoras”, afirmou De-
mi Getschko, integrante do Co-
mitê Gestor da Internet no Bra-
sil (CGI). “Os usuários pagam
pelas conexões, e as empresas de

internet também. Essa questão
não tem a ver com a neutralida-
de da rede, mas com o modelo
econômico das operadoras.”

Divergências. Apesar de o con-
ceito de neutralidade ser o prin-
cipal ponto de discórdia no proje-
to, existem outros. As operado-
ras reclamam da proibição de ar-
mazenar informações sobre o
que seus clientes fazem na rede,
enquanto empresas de internet
podem fazê-lo.

“Não existe motivo para essa
assimetria”, disse Levy, do Sindi-
Telebrasil. Levy defende que o
Brasil espere um evento da
União Internacional de Teleco-
municações (UIT), que aconte-
cerá em Dubai em dois meses e
que tratará do assunto, antes
que tome uma decisão sobre o
Marco Civil. O deputado Ales-
sandro Molon discorda: “Se
aprovarmos o Marco Civil, pode-
mos influenciar decisões.”

O texto atual define que a regu-
lamentação da neutralidade será
feita por decreto presidencial,
depois de ouvido o CGI, órgão
não-governamental. O ministro
das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, defende que essa respon-
sabilidade fique com a Agência
Nacional de Telecomunicações.

Vem aí o banco do futuro

Em cinco anos assistiremos,
sem dúvida, à explosão dos
serviços de mobilebanking
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 out. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




