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Os golpes hi-tech, quem diria,
aindanãochegamnempertodo
prejuízo causado pelas malan-
dragens mais manjadas. De
acordocomopresidentedoHS-
BC, Emilson Alonso, a maior
parte do dinheiro de correntis-
tas da instituição desviado por
bandidos vem de “apliques” do
século passado, como a clona-
gemdecartõesouofornecimen-
to da senha da conta corrente a
umapessoa estranha. “Do pon-
to de vista de perda econômica
via internet, o nível de fraude é
muito baixo”, assegura.
Osataquesvirtuais ocorrem

direto, mas o banco conta com
umaequipedemaisdecempes-
soas dedicada exclusivamente
a tentar evitá-los. Algumas ve-
zes, dá certo. Outras, não. “É
uma corrida”, diz o executivo.
“Oscaras tentando entrar e vo-
cê tentando se proteger.” A se-
gurança é reforçada aqui e ali,
até que os criminosos virtuais
encontramumanovavulnerabi-
lidadeouumanovaformade lu-
dibriar internautas incautos.
Alguns phishing scams –

mensagens de e-mail capazes
de roubar senhas –, por exem-
plo, começaram a identificar a
senha pelo local clicado pelo
mousequando sedeixoudeexi-
girqueosnúmeros fossemdigi-
tados no teclado do computa-
dor. Aí, os técnicos passaram a
embaralharaordemdosnúme-
ros. Movimentações estranhas
tambémestão sempre namira.
“Agentenãoolha todasas tran-
sações, porque são milhares e
milhares por hora”, explica
Alonso. “Fazemos sistemas de
filtros cada vez mais inteligen-
tes para destacar aquelas que
estão fora do padrão.”
Ouso da tecnologia nos ban-

cos, aliás, não se limita ao con-
trole de fraudes e está cada vez
maior. Estudo divulgado na se-
mana passada pela Federação
Brasileira de Bancos (Febra-
ban) indicaqueaquantidadede
transações via internet
banking cresceu 55% de 2004
para2005.Foram3,1 bilhõesde
operações. Ao todo, 26,3 mi-
lhões de clientes utilizaram a
webparamovimentarsuascon-
tas no ano passado. ● M.M.S.

Vocêquerreclamardotrabalhoeda
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Você acha que a empresa onde
trabalha faz tudo errado e quer
falar isso para o líder supremo.
Afinal, apesar de a solução de
váriosproblemassermuitosim-
ples,oscarasnãoenxergam.Lo-
go descobre que o emaranhado
de secretárias, subchefes e
“chefes dos chefes” distribuí-
dos até o topo da pirâmide cor-
porativa torna a tarefa tão difí-
cil quanto subir a face norte do
Monte Everest. Além disso, há
sempre a chance de sua demis-
são ocorrer antes de a mensa-
gematingir o destino final.
O presidente do HSBC do

Brasil, Emilson Alonso, garan-
te que não gosta dessa história
de ficar isoladoemumpedestal
como a maioria dos executivos
damesmacategoria.Tantoque
resolveu aproveitar a tecnolo-
gia para abrir um canal de co-
municaçãodiretocomosfuncio-
nários. No início de abril, ele
criou um diário virtual – o Blog
do CEO – na intranet (rede in-
terna,deacessorestritoaostra-
balhadores de uma empresa)
da instituição financeira. Uma
vezpor semana,Alonsopublica
um artigo sobre temas ligados
ao cotidiano do banco.
E tome crítica, sugestão ou

elogio dos leitores. “As pessoas
só não podem fazer comentá-
rios anônimos, porque aí come-
ça um showde variedades”, ex-
plica. “MasseoEmilsonAlonso
escrever ‘Essa empresa é ridí-
cula’,nãotemproblema.Garan-
to que não vai ter retaliação.”
Também está vetado o uso de
palavrõesnasrespostasaostex-
tos do blog. O resto vale. “Você
entra, mete seu nome e fala o
que bem entender.”
Parece mentira? Alonso ju-

ra que, nos comentários, rece-
be muitas reclamações – algu-
masdelasduríssimas.Háquem
diga que aquilo tudo é boba-
gem, que a estratégia do banco
está toda errada, que o marke-
tingeascampanhasestãoequi-
vocados... “Na verdade, sou
mais um interlocutor. Às vezes
disponho de informações mais
amplas e tento esclarecer al-
gum comentário que é feito lá”,
conta.“Outrasvezesnãofalona-
da, deixo passar. O cara tem a
opinião pessoal dele e tem toda
a liberdade de registrá-la.”
Há tambémsugestões, queo

ajudam na tarefa de adminis-
trar o banco. “Contribuições
sãoimportantes”,afirma.Quan-
do saiu no blog umartigo sobre
como reduzir custos de manei-

rainteligente,porexemplo, fun-
cionários indicaram alternati-
vaspara economizar.Umdeles
disseque,noiníciodoano,oHS-
BChavia enviado folders epan-
fletos de campanhas internas
paratodososempregados.“Es-
sasnotíciaspoderiamserposta-
dasnaintranete,comisso,redu-
zir gastos de papel e impres-
são”,diziaumdoscomentários.
Alonsodizquesempreteveo

hábito de dialogar. “Visitomui-
to, falo muito com as pessoas”,
conta. “Obviamente vou apren-
dendo sobre a organização, os
processos, omodo como as coi-
sas funcionam,apercepçãodas
pessoas. E isso acaba alimen-
tando as políticas que a gente
faz.” Segundo ele, a idéia de
aproveitar o mundo virtual co-
moumaformaadicionaldecon-
tato veio de ummodo um tanto
inusitado.
Noiníciodoano,Alonsorece-

beudafilhaumconviteparaen-
trar no Orkut. Curioso, resol-
veucriarumperfil nositedere-
lacionamentos do Google. “Aí,
vique láhaviadiversascomuni-
dades sobre o HSBC: ‘Eu odeio
o HSBC’, ‘Eu amo o HSBC’,
‘SouamigodoHSBC’,etc”, lem-

bra. “Comeceiarecebermuitos
amigos,muita gente dobanco.”
Osfuncionáriosdeixavamreca-
dos comperguntas,mas, por se
tratardeumespaçopúblico,as-
suntos internosnãopodiamser
respondidos ali. “As pessoas
queriamconversarcomigoepa-
recia que eu era arrogante.”
Ao ler uma reportagem,

Alonso descobriu que executi-
vos da General Motors tinham
um blog para falar com seus

clientes. Fuçou mais um pouco
e viu que presidentes de outras
companhias no exterior usa-
vama ferramenta.Aí, teve oes-
talo. “Falei: ‘Vamos fazeroblog
doCEO’.”Ositeentrounoarno
começo de abril e a resposta foi
imediata.Nastrêsprimeirasse-
manas, foram 40 mil acessos e
1,2 mil comentários. Cada arti-
goentraemumadiferentecate-
goria. Entre elas estão “Clien-

tes”, “Concorrência”, “Indús-
tria”, “Gestão”, “Qualidade de
Vida”, “Emilson”... Emilson?
“Essaéumacoisapessoal,oque
eu penso e tal”, explica.
ApáginadeAlonsonoOrkut

ainda está lá, para quemquiser
acessar.Atéasemanapassada,
o presidente do HSBC tinha
200amigos que o classificaram
como80%confiável,70%legale
70%sexy – dentre eles, 47 sedi-
ziam fãs. Mas ele prefere não
usar muito a ferramenta. De
vez em quando agradece cum-
primentos,dáparabénsporani-
versários, mas não se envolve
emcomunidades. “Não partici-
po,umpoucoporquestãodese-
gurança”, diz. “O Orkut é meio
complicado.Vocênãosabeexa-
tamentecomquemestámexen-
do, e eu também não sou um
grande voyeur de internet.”
Eleusa awebmuitomais co-

mo fonte de informação. Todos
osdias,consultaváriossitespa-
ra manter-se constantemente
atualizado. “A minha forma de
aprender émuito visual”, expli-
ca. “Mais do que ler um livro,
gostodeentrarnarede,vernotí-
cia.” No seu dia-a-dia, porém,
Alonso procura usar a tecnolo-

gia com disciplina. Embora
tenha um Blackberry – um
celularcomtecladoquerece-
be e envia e-mails em segun-
dos e, por isso, costuma ‘vi-
ciar’ executivos –, procura
utilizar o aparelhoprincipal-
menteemviagens.“Temgen-
te que vai pro banheiro e fica
lá com esse troço. Eu, não.”
Ficar com a cabeça con-

centrada24horasnoserviço
então, nempensar. “Quando
chego em casa, já limpei mi-
nha máquina. Desligo e só
vou pegar no dia seguinte”,
diz.Eletambémtemumcelu-
lar comum, mas só usa para
falar com a família e amigos
ou em caso de emergência.
Alguns dos seu hábitos, po-
rém,chegamaserbeminusi-
tados: acabou de comprar
um iPodNano e prefere usá-
lo para ouvir música em ca-
sa.“Jáfuimaisansiosoquan-
doeramais jovem”, diz. “Ho-
je eu consigo equilibrarmais
a questão da vida pessoal
coma tecnologia. Esses gad-
gets estão aqui para facilitar
a vida, não para te tornar es-
cravodotrabalhooudequal-
quer tipo de vício.” ●
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Disciplina: “Gadgets
servem para facilitar
a vida, não para te
tornar escravo”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2006. Link, p. L14.




