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Correntista internauta chega
a 10% do total de clientes
Custo menor atrai movimentação de conta por computador

Os bancos estão apostando no
crescimento do uso do compu-
tador para movimentação da con-
ta corrente. Banco do Brasil e
HSBC, por exemplo, apostam em
um crescimento de 1,7 milhão de
usuários do Internet banking até
o final do ano.

O número representa mais de
10% do total de clientes do Ban-
co do Brasil e significa 400 mil
pessoas a mais que toda a clien-
tela do Bradesco e do Itaú.

Para o cliente, a principal van-
tagem é a redução de custos:
segundo especialistas, usar com
freqüência os serviços disponí-
veis nos sites dos bancos pode
representar uma economia de até
50% com tarifas.

Essa redução acontece porque
vários custos operacionais dos
agentes financeiros são reduzi-
dos na Internet.

Cada pagamento ou transfe-
rência efetuada via computador,
na prática, significa um gasto a
menos para os bancos com fun-
cionário, aluguel, energia elé-
trica e telefone, entre outros.
Expansão de 52%

Por isso, todos os bancos
estão aumentando seus siste-
mas de internetbanking. O
HSBC, por exemplo, pretende
ter expansão de 52% neste ano,
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passando de 330 mil para 500
mil "clientes virtuais". "

A tecnologia é vantajosa para
todos", afirma o gerente da área
de Internet do banco, Rucelmar
Reis. Ele cita o caso de uma TED
(Transferência Eletrônica de
Fundos), que na agência custa R$
10,80 e na web R$ 5,00. As
demais operações feitas pelo site
são gratuitas.
Tarifa à vista

No entanto, o analista da
ABM, consultoria especializada
na área financeira, Guilherme
Campanholo Castilho, prevê que
em breve essas transações serão
tarifadas.

"A receita de serviços dos
bancos tem um peso cada vez
maior. Em 1998, foram R$ 11,6

bilhões, passando para R$ 17,8
bilhões em 2002, um aumento
de 54%", recorda.

No entanto, nem todos os ban-
cos possuem políticas de preços
diferenciadas para a Internet. O
Banco do Brasil, por exemplo,
criou um pacote de serviços para
os meios eletrônicos, que tam-
bém incluem os terminais de.
auto-atendimento.

"Os custos são menores tanto
no terminal quanto na web", pon-
dera o gerente da divisão de
assuntos eletrônicos, Raul Fran-
cisco Moreira.

O Banco do Brasil possui 5,4
milhões de cadastros no sis-
tema de internet banking, que
respondem anualmente por 600
milhões de transações, ou 25%

do total e planeja crescer 30%
este ano.
Perigo das fraudes

Apesar desse crescimento, a
movimentação da conta corrente
por computador tem enfrentado
um problema nos últimos meses:
a fraude. Vários clientes foram
lesados após acessarem endere-
ços clonados.

"Estamos investindo em uma
série de ferramentas de segu-
rança", conta Reis, do HSBC.
Um desses dispositivos é o te-
clado virtual, que minimiza o
risco de roubo de dados.

Na opinião de Moreira, do
Banco do Brasil, a principal for-
ma de evitar prejuízos é a cons-
cientização dos clientes.

-Luís FERNANDO KLAVA


