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Apesar do apelo de modernidade, a internet não é e não será o canal apropriado para a conquista 
de novos clientes pelos bancos. As transações bancárias via internet (ou "internet banking") não 
chegam a representar 5% em média, no total de 16,5 milhões de transações realizadas pelas 
instituições financeiras em 2001, de acordo com último dado disponível pela Federação Brasileira 
das Associações de Bancos (Febraban).  
 
Nos grandes bancos, esse percentual sobe para a faixa de 10%, enquanto as transações 
eletrônicas tradicionais (caixas ATM e serviços de crédito e cobrança automáticos) representam de 
70% a 75%. Mesmo assim, foi o canal que mais cresceu nos últimos anos. "Enquanto os canais 
tradicionais cresceram entre 10% e 20% ao ano, o internet banking cresceu 200%", afirma Carlos 
Eduardo da Fonseca, diretor de tecnologia da Febraban e do Banco Real ABN AMRO. Fonseca não 
tem dúvida de que a web é o canal de transações bancárias que mais vai crescer no futuro.  
 
Já Edson Carli, diretor da Neoris Brasil, empresa de consultoria ligada ao grupo mexicano de 
cimento Cemex, não tem tanta certeza. Em pesquisa recém-concluída, a equipe da Neoris testou 
a facilidade e/ou dificuldade em adquirir conta corrente, cartão de crédito e seguro residencial 
através do site dos 16 maiores bancos brasileiros (segundo ranking da Febraban). A conclusão, 
em resumo, é que, para quem não é cliente, não é muito fácil acessar o banco via web.  
 
Abrir uma conta até que não é difícil, conta Carli. Requer apenas um ou dois cliques no mouse. No 
entanto, restrições da legislação prudencial (contra contas fantasmas e lavagem de dinheiro) 
exigem um contato pessoal do cliente com um representante do banco para concluir a operação. 
Portanto, a internet é usada apenas para um primeiro contato. Começa a ficar mais complicado 
para comprar um cartão de crédito ou um seguro. Segundo Carli, só consegue quem tem muita 
paciência. São muitos " cliques " no mouse até chegar no produto, muitas perguntas, muitos 
dados requeridos. E o índice de frustração é alto (veja tabela abaixo).  
 
No decorrer da pesquisa, Carli concluiu ainda que "poucos bancos têm cadastro único de clientes", 
o que obriga o cliente a ter que se identificar o tempo todo. Além disso, grande parte das 
instituições pesquisadas demonstrou que "a web e o back-office (o banco de dados e operações de 
retaguarda) são totalmente desencontrados". Para testar os sites, os pesquisadores da Neoris 
seguiam os passos indicados na página até o ponto de confirmar, quando então, saíam. "Houve 
histórias assustadoras de pesquisadores que, apesar de não terem confirmado o pedido de conta 
e terem entrado com CPF fictício, receberam visita pessoal de gerentes ou telefonemas de 'call 
centers' afirmando que as contas já estavam abertas, inclusive com limite de crédito aprovado!", 
espantou-se Carli.  
 
A reportagem do Valor ouviu os bancos Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander e ABN AMRO sobre 
esses resultados e todos negaram que seus gerentes vão até clientes que não confirmaram o 
pedido de abertura de conta corrente via web ou que apresentaram CPF fictício. Os maiores 
bancos privados brasileiros estão incrementando cada vez mais a oferta de comodidade para os 
clientes pela internet. Mas confirmaram que, apesar de ter virado serviço obrigatório, o internet 
banking não é o melhor canal para atrair clientes.  
 
"Não vejo a internet como instrumento de atração de clientes", diz o diretor de Canais Eletrônicos 
do Banco Itaú, Arnaldo Pereira Pinto. Cândido Leonelli, diretor de Relações com o Cliente do 
Bradesco, diz que a preocupação da instituição é com os clientes. "O que temos para não-clientes 
é o site de investimentos ShopInvest, através do qual você pode fazer aplicações em ações e 
fundos de investimentos, transferindo dinheiro da conta de um banco A para um banco B", 
explica. Segundo Leonelli, 75% das transações do Bradesco hoje são feitas em meio eletrônico, 
mas a participação das transações via internet ainda não atingiu 10% do total.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jun. 2003. 


