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Banco Santos usa computador de mão integrado com celular para conceder empréstimos  

No Banco Santos, cuja principal atividade é oferecer crédito para médias empresas, 150 gerentes 
usam computadores de mão integrados com celular para atender aos clientes. Eles consultam as 
informações dos clientes, preenchem a proposta de crédito no equipamento e a enviam, via rede 
celular, ao escritório do banco.  

Quando o cliente tem crédito pré-aprovado, o dinheiro pode ir para sua conta na hora. "Se o 
gerente conseguir um negócio a mais no mês, já paga o dispositivo", conta o diretor de 
Tecnologia do banco, Mauricio Ghetler, que participou do evento Telecom Fórum, realizado pela IT 
Mídia na Ilha de Comandatuba (BA). O equipamento usado pelo banco, que custa cerca de US$ 1 
mil cada, é fornecido pela Gradiente. A operadora é a TIM.  

Os empréstimos concedidos costumam ficar entre R$ 100 mil e R$ 10 milhões.  

Ou seja, trata-se de um negócio onde o retorno por operação é alto. Em outras atividades, onde o 
ganho por transação é menor, torna-se mais difícil fechar a conta. "A maior barreira à adoção de 
serviços móveis de dados ainda são o custo dos serviços e dos equipamentos", conta o analista 
Luís Minoru Shibata, do Yankee Group.  

Numa pesquisa feita em maio pelo Yankee Group, que ouviu 500 empresas brasileiras grandes e 
médias, 48% afirmaram que não usavam e não tinham planos de usar comunicação de dados via 
celular. Os que usavam eram 23%.  

Pode parecer pouco, mas trata-se de um crescimento importante sobre os 8% que já adotavam o 
serviço em uma pesquisa de novembro de 2002.  

Os serviços de dados são encarados pelas operadoras de telefonia celular como uma maneira de 
aumentar a receita na base de clientes que já possui, e também como uma ferramenta 
importante para conquistar grandes contas corporativas. Para o gerente de Divisão de Dados da 
Vivo, Angelo Tadeu Selim, o lançamento de celulares mais baratos - entre R$ 100 e R$ 200 - com 
comunicação de dados com alta velocidade reduzirá a percepção do usuário de que a solução é 
cara. Além disso, as operadoras começam a oferecer pacotes diferenciados de serviço, que 
englobam software, conectividade e aparelhos.  

Selim nega que o preço da conexão seja alto. Ele cita como exemplo um de seus clientes, a 
Visanet, que paga cerca de R$ 0,04 por transação de cartão.  

"Os dados são o futuro do mundo sem fio", diz o diretor da BCP Empresas, Alexandre Visconti. 
"Mas ainda vai levar um tempo para serem mais representativos que a voz." Apesar de não ter 
serviço rápido de dados, a BCP - operadora de São Paulo - atende a clientes como a AmBev, que 
tem 514 vendedores que enviam pedidos pelo celular, e a Redecard, que usa a rede móvel para 
transportar os dados coletados pelas leitoras de cartões.  
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