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Resumo: Trata da revolução em curso nos canais de distribuição
dos grandes bancos varejistas em função dos impactos
provocados pela tecnologia, pela globalização, pelas parcerias e
pela formação de um novo ambiente de distribuição eletrônico,
remoto e virtual denominado como marketspace. Esse novo
ambiente, até o ano de 2007, deverá canalizar 2/3 dos negócios
bancários que envolvam efetiva intermediação financeira. A
revolução é tão importante que pode significar o início de um
novo ciclo no negócio dos grandes bancos varejistas. Os
impactos sobre marketing são igualmente poderosos, exigindo
dos bancos uma completa revisão de sua estratégia
mercadológica. Evidências foram colhidas de extensiva revisão
bibliográfica, através de entrevistas em profundidade e de
pesquisa amostrai com clientes bancários. Cursos de ação são
sugeridos.

Palavras-chave: Bancos. Grandes varejistas. Distribuição.
Canais de Distribuição. Tecnologia. Telemática. Marketing
Interativo. Marketing de Relacionamento. Espaço virtual de
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Sumário 1/

o significado da distribuição para os grandes bancos varejistas;

análise e consequências sob o ponto de vista de marketing.

Sumário

o mercado bancário, em âmbito global, sinaliza a tendência da formação de dois

tipos básicos de competidores: de um lado, os grandes bancos de varejo, ou massa,

e de outro os bancos ou instituições financeiras especialistas, também chamados de

bancos de nicho, ou de atacado.

Os primeiros têm como proposta de valor o one-stop-shopping: prestam todos os

serviços financeiros disponíveis no mercado, de forma massificada ou

"customizada", ou personalizada, a todos os mercados e a todos os segmentos de

clientes. Suas armas mais características são a acessibilidade a qualquer público, a

conveniência na distribuição (cada vez mais capilar), o baixo preço relativo e a

dimensão escala / custo eficiente.

Os segundos têm uma proposta de valor focada dirigida a um público alvo estreito e

atuam com elevado grau de especialização, de forma personalizada.

- -,
Tanto um como outro podem atuar tanto localmente como globalmente, fazendo.uso.

. .

das tecnologias de informação e comunicação disponíveis neste tempo que se



Sumário 2

caracteriza como de maturidade da Sociedade ou Economia da Informação, ou do

Conhecimento.

o negócio bancário evoluiu, desde os primórdios, em particular desde os bancos

florentinos da Renascença, de forma gradual e linear. Os instrumentos da

intermediação receberam aperfeiçoamentos ao longo de séculos que lhes deram

maior segurança jurídica e financeira, ao mesmo tempo em que o escopo

competitivo geográfico de atuação dos bancos se expandia, mas de forma limitada à

capacidade que tinham de implantar agências em outros locais. Assim, a

capacidade de expansão de um banco estava diretamente atrelada à expansão de

sua rede de agências, as quais vieram a se tornar o canal de distribuição clássico

dos bancos, em todo o mundo. No canal agências, a proximidade física era o

principal fator de escolha de um banco por parte do cliente e a interação e o

atendimento ocorriam de forma pessoal. As oportunidades de realizar negócios e de

vender produtos do banco se ampliavam à medida que se ampliava a rede de

agências e a clientela atraída pela conveniência proporcionada por essa rede.

A figura do gerente de agência se tornou o principal aspecto de imagem do banco, e

o relacionamento pessoal dele com os clientes era a chave para o sucesso

competitivo do banco. Até hoje a frase "quem faz o banco é o gerente" é um lugar

comum entre as pessoas que têm relacionamento bancário. De fato, as pessoas se

tornaram clientes "de agências" e "de seus gerentes" I muito antes de se tornarem

clientes "de bancos".
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Porém, o advento das tecnologias de processamento de dados e de comunicações,

que surgiram a partir dos anos 50 e literalmente explodiram com a emergência da

microinformática e do processamento descentralizado deste final de século, causou

tal impacto sobre os bancos cuja magnitude ainda está longe de ser delimitada.

A tecnologia da informação penetrou o ambiente dos bancos nos anos 60, de forma

quase insidiosa, ainda rançosa dos tempos da Sociedade Industrial, prometendo

diminuir erros, diminuir custos e elevar a capacidade de atendimento dos bancos

pela maior velocidade no processamento, prometendo-lhes grandes benefícios

empresariais. Não foi possível, naquele tempo, distinguir naquela máquina de

processamento de dados afogada em linguagens estranhas e milhões de cartões

perfurados a causa da revolução no atendimento e no relacionamento com o cliente

e, mais que isso, que o próprio cliente viria a conversar diretamente com aquela

máquina, auto-servindo-se de forma crescentemente eficiente, segura, ágil, remota,

virtual e - INCRiVEL! - até personalizada.

No entanto, a realidade presente é que os clientes são os principais e diretos

beneficiários da explosão da tecnologia da informação e os bancos se vêem-na

contingência de investir todos os anos vultosas somas no desenvolvimento de seus

sistemas operacionais e de gestão, seja em software, seja em hardware, para

apenas se manterem como opções viáveis, tecnologicamente falando, aos olhos do

cliente.

Não obstante uma parte ainda majoritária dos clientes continue concentrando- a

realização de seus negócios bancários nas agênciàs tradicionais, o que faz com que
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estas tenham pela frente uma sobrevida longa e importante, sobretudo em regiões

menos desenvolvidas do país, é certo que uma parcela crescente de pessoas está

concentrando o seu relacionamento bancário nas instituições capazes de lhes

disponibilizar acesso remoto por meio de canais múltiplos, integrados e disponíveis

24 horas por dia, em todos os dias do ano, seja por acesso físico (caixas eletrônicos

= ATMs1
), seja por acesso telefônico (comum, smarl-phone ou fax) ou mesmo por

meio de terminais domiciliares (microcomputadores, TVs e video-games). Essas

instituições caminham para o conceito de banco AAA: anytime (a qualquer hora),

anywhere (de qualquer lugar), anyway (por qualquer meio).

E quem são essas pessoas? São exatamente aquelas que têm acesso a recursos

eletrônicos como TVs por assinatura e microcomputadores e estão familiarizadas

com o uso das modernas tecnologias. São as mesmas que se interessam por

scanners óticos nos supermercados, modelos de inteligência artificial que monitoram

e atuam pró-ativamente sobre sua propensão de consumo, pela Internet, por

aparelhos de home-theater sofisticados, pela realidade virtual e por automóveis em

que tudo é controlado por computador. São as mesmas que têm sede de

informação e a "cabeça global" dos tempos atuais, que têm acesso a nichos muito

específicos dos mercados fragmentados de hoje, que têm maior escolaridade e

conhecimento (e portanto estão inseridas no contexto da empregabilidade da

Sociedade do Conhecimento) e, em conseqüência, têm navegabilidade ~;~ial e

renda significativamente maior. São as mesmas para as quais o tempo 'tem um

extraordinário valor econômico e precisam ter suas necessidades atendidasrráptda e

precisamente por empresas que compreendem que o tempo, o espaço e a matéria

1 Automated Teller Machines
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não mais podem ser vistos como restrição ao serviço mas, antes, como fontes de

vantagem cornpetltiva".

São as mesmas, afinal, responsáveis pela maior parcela dos resultados de um

banco e por isso mesmo são as mais disputadas entre os diversos concorrentes que

estão no mercado.

Por força dessas constatações, pode-se perceber que o negócio dos bancos

posicionados como grandes varejistas está passando por uma transformação radical

que significa, mais do que uma mera mudança de grau, uma ruptura histórica

daquilo que fQi o negócio bancário em relação àquilo que virá a ser o negócio dos

grandes varejistas no futuro. Para os grandes varejistas, o papel se transmuda da

tradicional intermediação financeira para um novo e proeminente papel dentre as

chamadas empresas de conveniência da Sociedade da Informação.

Para apenas insinuar a mudança, caminhamos para um tempo em que as pessoas

e as empresas se interrelacionarão cada vez mais remotamente, em ambiente

global, por meio de sistemas de informação on-/ine in real time e redes de

comunicação globais como a Internet. A maturidade da super-highway de

informações permitirá a transmissão de dados, sons e imagens em volumes e

velocidade gigantescas e de forma interativa, com qualidade perfeita e absoluta

segurança em todo o planeta. Nesse ambiente, florescerão compras virtuais,

entretenimento virtual, negócios virtuais e o trabalho em casa. Nesse ambiente

florescerá o banco virtual capaz de prestar qualquer serviço e oferecer qualquer

2 DAVIS, Stanley. Futuro Perfeito. Nobel, Brasil, 1990
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modalidade de investimento ou de crédito, seja com seus próprios recursos ou

utilizando os recursos de bancos ou outras instituições financeiras parceiras,

cooperadoras ou até concorrentes.

A oferta de valor dos diversos concorrentes será múltipla, extremamente variada, e

a capacidade de atrair clientes dependerá, sobretudo, do poder de imagem que o

banco, enquanto provedor dessas opções múltiplas, conseguir comunicar. A atual

competição, centrada em particular em torno de produtos e serviços bancários,

cederá lugar à competição pela (1) imagem de credibilidade e modernidade do

banco na cabeça do cliente, da (2) conveniência oferecida por meio de canais

múltiplos, integrados e sempre disponíveis e do (3) controle de uma rede de

instituições parceiras que comercializam produtos cada vez mais

diversificados e especializados, cada uma delas se concentrando decididamente em

suas competências essenciais e em seus produtos centraís", onde cada uma faz

aquilo que faz melhor ,diferente e mais barato.

Atrair clientes

Imagem

Oferta múltipla e
parcerias

3pRAHALAD, C.K. & HAMEL, Gary. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business
Review, May/June 1990, p. 79 a 91
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Já)~quanto a reter clientes, esta será uma tarefa muito mais árdua do que a que

conhecemos na atualidade.

Os clientes verdadeiramente lucrativos para os bancos são aqueles mais bem

informados e cientes das ofertas de valor alternativas disponíveis no mercado.

Ademais, por força da livre conectabilidade, os diversos concorrentes do setor

bancário têm acesso aos clientes de maior valor por meio de veículos de

comunicação direta extremamente eficazes, baratos e INTERATIVOS, como se

verifica desde já pelos sites dos bancos na Internet. Quer isto dizer que o assédio a

esses clientes será permanente, franco, aberto, intenso e barato.

Em decorrência, a retenção e a fidelização dos clientes deverá depender não só da

imagem, da estrutura de distribuição conveniente e das ofertas múltiplas mas

também do conhecimento estrito e detalhado de cada cliente (ainda que sejam

milhões) por meio (1) de sistemas de informação inteligentes que respondam de

imediato a questões sobre perfis, hábitos, propensões de consumo e de uso de

canais, expectativas, necessidades, receitas, custos e resultados de cada cliente,

por meio (2) da "customização" ou personalização de produtos a esses pfrii~ e

expectativas, por meio (3) da venda pró-ativa dos produtos certos para os

"

clientes certos nos momentos certos, de (4) programas que incentivem a

permanência do cliente em seu relacionamento com o banco (/oyalty)! e ,(5)da

plena inserção do banco nos sistemas de pagamentos envolvendo os

sistemas físicos e sobretudo os sistemas virtuais de compras ora

emergentes.
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Sistemas de
informação de

clientes

Customização /
personalização de

produtos e serviços

Sistemas de
pagamento do
mundo físico e

virtual

Venda pró-
ativa

Programas de
loyalty

Delineamos os pressupostos fundamentais que estaremos verificando na conclusão:

1. As pessoas utilizarão cada vez mais o marketspace para fazerem suas compras e

suas transações financeiras habituais.

2. A proporção dos negócios realizados no futuro será de 1/3 para o marketplace

contra 2/3 para o marketspace.

3. O negócio bancário está, de fato, sofrendo uma mudança drástica que significa

possivelmente o início de um novo ciclo negociaI.

4. Os grandes bancos varejistas serão empresas posicionadas no centro dos

grandes entroncamentos comerciais do marketspace, liderando grupos de

empresas parceiras dentro e fora do setor financeiro.
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5. Os grandes bancos varejistas se transformarão em líderes de canais de

distribuição pelos quais fluirá parcela significativa do comércio e das finanças

mundiais. E é nesse fluxo que estarão as melhores oportunidades de

intermediação e geração de receitas.

6. O marketing dos bancos será cada vez mais dirigido e a comunicação com os

clientes cada vez mais interativa para alcançar a customização dos produtos e

serviços comercializados.

7. Os consumidores buscarão as múltiplas opções de ofertas de bens e serviços no

marketspace mas, por segurança, buscarão aval de uma instituição digna de

credibilidade para fazerem suas compras.

8. Os consumidores usarão o marketspace por conveniência, facilidade e preço,

essencialmente para a realização das compras e transações usuais.

9. A despeito das desigualdades e da defasagem tecnológica, o Brasil acompanhará

de perto os países desenvolvidos na formação do marketspace nos próximos

anos.

10.A população bancarizável do Brasil terá acesso aos meios de conexão ao

marketspace no máximo em dez anos. \

\
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METODOLOGIA

Sendo o objeto deste estudo a análise de um processo que se iniciou com a

revolução da base tecnológica que impactou diretamente os canais de distribuição

dos bancos e, a partir destes, impactou o próprio conceito de banco, a ponto de

hoje estarmos admitindo a emergência de um novo ciclo para os bancos varejistas

de grande porte, temos à frente um grande problema de estratégia mercadológica.

Esse problema abrange aspectos .como (1) a revisão do papel dos bancos, (2) a

revisão dos canais de distribuição, (3) a revisão do conceito do produto bancário,

(3) a transformação dos bancos de prestadores de serviços e transações

financeiras em controladores de grandes entroncamentos comerciais do

marketspace (comércio remoto, eletrônico, virtual) e (4) a conseqüente revisão

estrutural que se deverá seguir, dentro de cada empresa e da indústria bancária

como um todo.

o centro de nossa investigação será aquilatar a dimensão da mudança em curso

na indústria. A investigação projeta-se para o futuro, procurando deslindar a

evolução dos acontecimentos tanto em âmbito internacional como nacional.

(,

Em se tratando de um problema de estratégia mercadológica em tempo que se

projeta no futuro, o qual coloca para as empresas tanto oportunidades brilhantes

de sucesso como ameaças de morte no ambiente competitivo, o tiP~'!:e

investigação aplicável é de caráter exploratório.
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Etapas metodológicas

1. Construção teórica e revisão bibliográfica

2. Estudo de casos

3. Delimitação do problema e pressupostos

4. Pesquisa

• Definição dos objetivos da pesquisa

• Identificação das informações necessárias para o endereçamento dos

pressupostos a serem submetido à pesquisa

• Elaboração e aplicação de questionários em entrevistas em profundidade com

alguns insiders I experts da indústria e indústrias correlatas

• Seleção de amostra

• Elaboração de questionário com alternativas fechadas para submetimento à

amostra de pessoas comuns, clientes de bancos

5. Análise das respostas

6. Relatório final de verificações e conclusões

7. Conclusão geral da tese

8. Preparação da apresentação final para a sessão de defesa da tese

9. Defesa da tese
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1. Construção teórica e revisão bibliográfica

Na monografia verificamos, primeiramente, a amplitude do impacto do tema e

depois delimitamos o conceito e o escopo, circunscrevendo o segmento dos

grandes bancos varejistas no Brasil. Fazemos, então, uma revisão dos conceitos

tradicionais de distribuição (marketplace) e da emergência da cadeia de valor virtual

(marketspace).

Em seqüência, analisamos a distribuição dos bancos em sua evolução e

perspectivas. Uma pesquisa ampla sobre a realidade e tendências da distribuição

bancária em nível mundial serviu de pano de fundo para a subseqüente análise do

ambiente e o que estão fazendo os seis maiores grandes bancos varejistas

brasileiros em matéria de distribuição (análise de casos).

A seguir, abordamos a evolução da tecnologia da informação, seu impacto sobre os

bancos e a emergência dos chamados canais eletrônicos alternativos com impacto

direto sobre o atendimento do cliente. Nesse contexto foi proveitoso visitar o

conceito do "banco como infonegócio". Questão crucial é suscitada nesse contexto:

o "infobanco" é, na verdade, uma ruptura em relação ao negócio tradicional dos

bancos varejistas e representa essencialmente um novo ciclo de vida para essas

empresas.

Evidenciamos que:

• Esse fenômeno já se instalou
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• Que não se trata de uma simples evolução de grau, para os grandes varejistas, e

sim, de uma drástica mudança que deflagra um novo ciclo negociai

• Que o jogo concorrencial nesse negócio é de natureza distinta do tradicional

negócio bancário
< \

• Que a forma de fazer marketing no novo negócio bancário apresenta desafios

novos e técnicas novas que deverão ser imediatamente dominadas pelos bancos

Perscrutamos a tendência de evolução dos bancos no futuro, principiando pela

opinião de algumas grandes consultorias mundiais e concluindo com as novas

regras de competitividade para um banco que deseje ser competitivo nos anos do

porvir.

o argumento se fecha com a discussão das conseqüências mercadológicas dessa

revolução e com propostas sobre o que deva ser a ação mercadológica fundamental

dos bancos, focando o ambiente da distribuição por meio de canais remotos

múltiplos, alternativos e integrados, até virtuais, que deverão ocupar o centro da

cena nos próximos dez anos.

2. Exemplos de bancos nacionais

r
I
I,
I·

Como pesquisa de caráter exploratório torna-se importante fazer uma revisão

sobre como têm se desenvolvido os canais de distribuição dos grandes bancos
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varejistas brasileiros. O estudo de exemplos brasileiros, para melhor seqüência, foi

inserido em capítulo próprio dentro da revisão bibliográfica.

Fizemos uma análise dos exemplos abrangendo o grupo estratégico de

competição delimitado pelos seis maiores bancos varejistas do país: Banco do

Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, Real e HSBC Bamerindus. Nisso procuramos

verificar as principais semelhanças e diferenças entre esses competidores. Nesse

momento foi possível verificar o paralelo que existe entre o desenvolvimento da

indústria bancária no Brasil e o desenvolvimento dos congêneres em âmbito

internacional, a despeito das diferenças qualitativas entre os mercados, e

sobretudo de suas dimensões.

3. Delimitação do problema e elenco de pressupostos

A construção teórica a partir de revisão bibliográfica se fecha na delimitação do

problema e na cristalização de um elenco de pressupostos passível de

investigação.

4. Projeto de pesquisa

4 a) Definição dos objetivos da pesquisa

De modo a assegurar o foco da fase de questionamento empírico, propusemos a

delimitação dos pressupostos submetidos à verificação a partir de um critério de

relevância em relação ao tema.
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Os pressupostos determinaram os objetivos da pesquisa.

4 b) Identificação das informações necessárias para o endereçamento dos

pressupostos

Tendo claros os pressupostos a ser submetidos à verificação empírica, deduzimos

a partir deles o conjunto de informações a ser levantado junto aos respondentes

envolvidos nas duas etapas da fase de pesquisa que se seguiram.

Cada pressuposto teve seu próprio conjunto de informações endereçado.

4 c) Elaboração e aplicação de questionários em entrevistas em

profundidade com alguns insiders I experts da indústria e indústrias

correlatas

Algumas questões cruciais para o eixo da tese foram formuladas e então

submetidas em entrevistas de profundidade aos entrevistados. O conjunto de

questões foi basicamente o mesmo para todos, entretanto houve pequenas

variações em função das especialidades por eles representadas. Mais importa

explorar profundamente um especialista num determinado campo do

conhecimento do que extrair de um seleto conjunto de pessoas apenas

generalidades comuns a todos.
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Embora o caudal de informações advindas dos experts / insiders seja substancial,

ressalvamos que os resultados devem ser apreciados dentro do limite amostrai

exeqüível para este trabalho. Essa é uma limitação da pesquisa de caráter

exploratório.

4 d) Seleção de amostra

Embora a tese se refira especificamente a um ponto futuro na competição e no

marketing bancário, submetemos a uma amostra de pessoas comuns (Le., não

especialistas da indústria bancária) um questionário no qual exploramos questões

atitudinais e comportamentais do consumidor em relação a um pacote de valor

que envolve, essencialmente, a mudança do hábito de compras e transações

bancárias dos meios tradicionais (marketplace) para meios remotos, eletrônicos,

virtuais (marketspace).

Somos fortemente céticos quanto a perguntar para consumidores comuns sobre

coisas do futuro. As pessoas têm enorme dificuldade de vislumbrar o futuro,

especialmente quando a hipótese que se lhes apresenta é algo distante de sua

realidade e de seus hábitos atuais. Como bem disse Akio Morita, da Sony, "quem

cria o futuro somos nós que sabemos o que é possível tecnologicamente". Ele se,

refere aos insiders da empresa e do ramo de atividade. De fato, perguntar para o
. ";{

cliente sobre conceitos ainda não desenvolvidos e não assimilados pode levar a

resultados pouco efetivos, metodologicamente. Ao contrário, o caudal de

evidências reunido na revisão bibliográfica, nos estudos de casos e nas

entrevistas em profundidade são suficientes para extrairmos conclusões e
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projeções consistentes a respeito do futuro do negócio bancário, a saber, a forma

de atrair e reter clientes e de fazer resultados.

Entretanto, tínhamos a curiosidade de verificar como as pessoas reagirão às

idéias propostas de uma forte migração para o marketspace como ambiente de

negócios, compras e transações bancárias num futuro próximo.

A amostra é não probabilística, composta de 150 pessoas que têm relacionamento

bancário. A seleção da amostra não foi totalmente aleatória. Nem era necessário

que fosse numa verificação meramente exploratória do comportamento das

pessoas. Face às evidências encontradas, uma pesquisa ampla, com amostra

conclusiva, poderia ser levada a cabo. Mas deixamos que os bancos façam

profissionalmente isso dados os enormes custo envolvidos.

Assim sendo, em não se tratando de uma amostra suficientemente representativa

do universo e nem de uma amostra totalmente aleatória, os resultados obtidos

devem ser entendidos dentro dos limites de uma investigação ainda exploratória,

portanto úteis no contexto do argumento acadêmico, mas pendentes de

investigação conclusiva para efetiva aplicação profissional no marketing bancário.

4 e) Elaboração de questionário com alternativas fechadas para

submetimento à amostra de pessoas comuns, clientes de bancos

o questionário contem questões que permitem primeiramente agrupar os

respondentes em segmentos (dados de renda, atividade profissional, idade, sexo)
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de modo a percebermos possíveis diferenças de comportamento em relação às

proposições. As questões restantes endereçaram diretamente os pressupostos

formulados e se destinam a delinear a percepção e a atitude das pessoas em

relação à emergência do marketspace como ambiente onde será realizada ~oa

parte das compras, dos negócios e das transações bancárias e do cybermarketing

como meio de comunicação mais efetivo nesse ambiente futuro. Essas questões

tiveram alternativas fechadas.

Os questionários foram enviados ou entregues às pessoas com envelope de

retorno selado e não foram identificados, procurando garantir a total liberdade de

resposta das pessoas. O seu retorno se deu por correio.

5. Análise das respostas

Os questionários aplicados aos experts e os resultados das entrevistas em

profundidade foram reunidas num capítulo específico, com a transcrição

praticamente literal das opiniões dos entrevistados, uma vez que as entrevistas

foram gravadas. Trechos pouco relevantes foram excluídos como recurso para a

redução do volume de páginas.

Os questionários da amostra não probabilística de clientes tiveram as suas

respostas tabuladas, convertidas em forma gráfica, e dos resultados apresentados

extraímos as conclusões possíveis, que aparecem no capítulo "Verificação dos

Pressupostos" .
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6. Relatório final de verificações e conclusões

As evidências colhidas das entrevistas em profundidade realizadas com os experts

da indústria / indústrias correlatas e as evidências colhidas da tabulação dos

. questionários respondidos pelos clientes foram reunidas em um relatório único de

verificações e conclusões.

7. Conclusão geral da tese

Reunidas às evidências da revisão biblioqráfica e das análises de exemplos

brasileiros, as verificações e conclusões das pesquisas exploratórias nos

permitiram redigir as conclusões finais a respeito da tese que propomos.

8. Preparação da apresentação final para a sessão de defesa da tese

Além do volume escrito, é preparada uma apresentação final para a banca

examinadora com recursos visuais através de computação gráfica e projeção

eletrônica.

9. Defesa da tese

Apresentação pessoal perante a banca.
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A questão sob análise: sua amplitude e sua importância

BANCOS GRANDES VAREJISTAS:

De transações tradicionais e intermediação
financeira realizadas através de agências
plenas à atração e retenção de clientes por
meio da administração da marca, da imagem, da
oferta de opções múltiplas, da administração
de uma rede de parceiros, do domínio da
informação do cliente, da "customização", do
marketing um-a-um, da venda agressiva e da
fidelização usando canais remotos, múltiplos,

Este capítulo discute tópicos incidentais ao argumento central resumido no

destaque acima.

A questão da revolução dos canais de distribuição dos bancos não pode ser

discutida propriamente sem considerarmos que:

1. a competitividade exacerbada é a razão dos investimentos realizados

2. trata-se de um fenômeno mundial

3. iniciou-se com o foco em produtividade e escala, mas seu foco está

essencialmente deslocado para o campo de Marketing

.
I'

4. o ambiente bancário brasileiro é hoje profundamente complexo e desafiador

(ver pgs. 31 a 33, e 36).
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5. há um grande dilema: apesar das limitações do mercado brasileiro, os bancos

brasileiros têm que seguir de perto os concorrentes internacionais

6. o impacto da revolução é tal que provoca o início de um novo ciclo no negócio

bancário

7. os impactos sobre marketing nos bancos varejistas são radicais

8. os impactos, para além de marketing, atingem o coração da estratégia dos

bancos varejistas em seu posicionamento futuro

Circunscrevendo a análise

o objeto de nosso estudo é a indústria bancária e, dentro desse objeto,

apresenta particular interesse o relacionamento existente entre os clientes e os'

grandes bancos varejistas 1 no Brasil.

Esse relacionamento tem características únicas neste país, visto que o perfil do

sistema bancário brasileiro evoluiu a partir do composto teórico comparado dos

países do, hemisfério norte, particularmente da América do Norte e da Europa,

mas deste se apartou, e muito, em função de necessidades peculiares de um

país de grandes dimensões territoriais, com uma das maiores populações do

IDefinimos como grandes bancos varejistas os bancos que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(I) clientela superando a casa do milhão de clientes; (2) posicionamento na generalidade dos mercados, com
atuação segmentada ou não; (3) distribuição em escala nacional; e (4) linha de produtos completa, cobrindo
todas as opções existentes no mercado financeiro brasileiro. A definição mais ampla e precisa do que seja um
grande banco varejista será tratada no capítulo a seguir, "Conceitos: bancos e grandes bancos varejistas"
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mundo, embora muito pobre, em fase de desenvolvimento, com grandes

diferenças regionais mas com necessidade premente de integração,

modernização e inserção na economia mundial.

Adicionalmente, o fato de até recentemente termos vivido numa economia

cronicamente hiperinflacionária e indexada trouxe para os bancos um papel

crucial na proteção dos ativos financeiros dos depositantes.

As caracteristicas próprias do Brasil fizeram dos bancos entes indispensáveis no

dia-a-dia da população, pois que prestam os serviços essenciais de

intermediação financeira como em toda parte, mas também atuam como

prestadores de serviços físicos de coletoria e distribuição de valores e moeda em

nome de governos e instituições privadas, dentre as quais se incluem as

empresas de qualquer espécie e dimensão, bem como atuam como prestadores

de serviços financeiros fundamentais essencialmente decorrentes da. histórica

indexação da economia. Essas funções. têm sua origem na própria gênese do

setor bancário brasileiro pelo modo como se desenvolveu desde 19642,

governamentalmente induzido em função das peculiares necessidades nacionais,

e mais recentemente por força da elevada inflação.

2A Lei 4595/64 reorganizou e lançou as bases para modernização dos sistema financeiro brasileiro. a partir da
criação do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da concretização da "reforma bancária".
Posteriormente. para acelerar o desenvolvimento das instituições financeiras, o Banco Central do Brasil
autorizou-as a participarem acionariamente de outras empresas do setor financeiro ou de ramos complementares
ao setor, por meio da Circular 126/69. Esse foi o incentivo inicial para o processo de conglomeração que
resultou, em 1988, no conceito legal de banco múltiplo.



A questão sob análise 23

Como resultado desses dois vetores, o brasileiro médio tem mais contatos com

seu banco e depende mais dele para os serviços físicos e financeiros do que os

cidadãos de outros países do mundo.

1. Competitividade exacerbada é a razão dos investimentos realizados em

tecnologia e canais

A despeito de o país estar vivendo a esta altura há quase duas décadas em um

ambiente econômico não favorável para o crescimento e o investimento (a não

ser em período recente pós-Plano Real), os bancos brasileiros demonstraram

dinamismo ímpar em seu desenvolvimento nesse mesmo período. Muitos

atribuem esse desenvolvimento dos bancos ao benefício que tiveram pelos

sucessivos anos de gordas receitas provenientes da inflação, que fizeram do

setor bancário um setor muito próspero enquanto que o que denominam de

"economia real" ou setor produtivo da economia tem em geral patinado ano após

ano em resultados medíocres.

É inegável que as receitas inflacionárias favoreceram os bancos. Porém, é da

mesma forma inegável que os bancos utilizaram esses ganhos excepcionais no

aprimoramento de suas estruturas e de sua prestação de serviços ao público.

E por quê o fazem? A palavra chave é "competitividade".

Os bancos brasileiros têm investido seus lucros no aumento de sua produtividade

em função da enorme competitividade existente na indústria bancária.
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Depois da reforma bancária de 1988 que criou os bancos múltiplos3, o número

de bancos no sistema praticamente quadruplicou. Uma enorme gama de novos

competidores entrou na disputa pelos nichos mais atrativos do mercado através 1

da prestação de serviços especializada e focalizada em necessidades muito

específicas de segmentos de consumidores.

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia permitiu aos bancos

estrangeiros ampliarem suas bases de operações internas no país, fazendo-os

competidores muito agressivos dada a sua competência diferencial adquirida nos

mercados financeiros sofisticados do primeiro mundo. A própria inserção

crescente do país na economia mundial favorece e cada vez mais favorecerá o

desenvolvimento dos competidores internacionais no mercado interno, a partir de

vantagens competitivas apoiadas em suas bases externas.

Fica, então, evidente que as pressões concorrenciais se manifestam tanto no

"front" interno como no externo. A competitividade é a mola propulsora do forte

movimento de automação, modernização e aumento de produtividade que dá

sustentação, nos bancos, ao extraordinário desenvolvimento de sua

agressividade mercadológica no país.

3A Resolução no. 1524, de 21/9/88, do Conselho Monetário Nacional, criou os bancos múltiplos, ou seja,
instituições financeiras atuando sob o nome genérico de bancos que podem operar até quatro carteiras reunidas.
simultaneamente, incluindo carteira comercial, com operações típicas de bancos comerciais, carteira de
investimentos, com operações típicas de bancos de investimento, carteira de desenvolvimento, com operações de
fomento e desenvolvimento, carteira de crédito imobiliário, abrangendo as atividades de poupança e crédito
imobiliário e a carteira de crédito. financiamento e investimento, com operações tipicamente desempenhadas por
financiadoras. Até então, as empresas que desempenhassem essas funções deviam ser entidades jurídicas
separadas.
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Em função dessa crescente competitividade, os bancos têm se modernizado e se

desenvolvido acima da média dos diversos setores da economia no Brasil,

procurando gerar maior valor para os seus públicos alvo, o que no caso do

grandes varejistas tem apoio fundamentalmente em sua estrutura de distribuição.

Mas é exatamente essa estrutura de distribuição, apoiada em alta tecnologia, o

que demanda os mais maciços investimentos, no exato momento em que se

vislumbra, pela confluência dos cenários, a contração dá lucratividade dos

bancos.

Por todos esses aspectos é que o negócio bancário dos grandes varejistas, e em

particular a sua estrutura de distribuição, apresentam interesse particular para

estudo.

2. A revolução dos canais de distribuição nos bancos é um fenômeno

mundial

o negócio bancário tem sofrido uma revolução nos últimos quinze anos em todo

o mundo, por força da revolução tecnológica no campo da informática e das

comunicações. A automação tem modificado completamente a estrutura de

distribuição, promovendo a emergência de canais múltiplos alternativos e

integrados, de acesso direto pelo cliente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa

revolução altera pela raiz o próprio papel dos bancos como prestadores de

serviços e o seu relacionamento com os clientes.
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Apesar da aparente prosperidade da indústria, os bancos têm se defrontado com

os maiores desafios já havidos desde a invenção do telégrafo, mais de 150 anos

atrás. O papel dos bancos no provimento de canais apropriados para a entrega

de serviços financeiros, ou puramente serviços, tanto para consumidores como

para empresas, está em meio de nada menos do que uma fundamental

transformação.

"O mundo das finanças foi mudado para sempre quando o telégrafo trouxe para

a indústria bancária o seu primeiro ponto de ruptura tecnológica. Esse

acontecimento favoreceu a estreita coordenação de vastas redes de agências,

permitindo aos bancos entregarem maior valor aos clientes a um custo mais

baixo. O sistema de pagamentos se acelerou drasticamente e os relatórios

diários de mercado franquearam aos clientes informações fundamentais para a

gestão de suas finanças. Isso estimulou o crescimento da clientela, elevando a

escala de operação das agências, permitindo aos bancos oferecerem maiores

taxas para captação e menores tarifas sobre serviços. Nessa época, o mundo

testemunhou o nascimento do moderno banco comercial. Mas esses avanços

não passam de uma pálida sombra quando comparados às modificações que

hoje estão ocorrendo nos bancos, em função da revolução da informação e da

tecnologia dos computadores."4

As novidades no campo da automação e da distribuição bancárias surgidas

recentemente nos países desenvolvidos têm se sucedido com uma velocidade

impressionante e é absolutamente provável que esse ritmo de inovação vá

4 TOTONIS, Harry & FOSTER, Richard. Breakthrough Bankjng: the technology is here. the revolution has
~.Briefs - Booz-Allen & Hamilton - fourth quarter, 1996
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perdurar e até se intensificar no futuro próximo com a crescente aceleração do

conhecimento e de novas tecnologias próprias da Sociedade, ou Economia da

Informação.

São três os fatores de impacto que estão propelindo a revolução nos canais de

distribuição dos bancos:

• As expectativas dos clientes, que estão se elevando e seu comportamento,

que está se modificando

• Os avanços nas tecnologias de computação e telecomunicações

• Competição

3. O fenômeno iniciou-se com o foco em produtividade e escala, mas seu

foco está essencialmente deslocado para o campo de Marketing

O impacto da automação não se fez sentir apenas sobre a melhoria dos

processos e sobre o aumento da capacidade e da produtividade aliados à

redução de custos, como se imaginava no início do processo, nos anos 60: o

impacto da automação tem sido forte também, e sobretudo, no âmbito de

Marketing que, no caso dos bancos, tem passado por uma verdadeira revolução.

Os investimentos realizados pelos bancos em tecnologia da informação foram

essencialmente canalizados para "a automação de transações e para a

conveniência de acesso, proporcionando aos clientes um dos ambientes

operacionais para serviços bancários mais eficientes do mundo. Se, de um lado,
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a oferta de conveniência vem sendo bem sucedida, o mesmo não se pode

afirmar sobre a pretendida redução de custos. Na maioria dos casos, a

proliferação de canais alternativos deu-se sem uma estratégia pré-definida de

distribuição. Ao aumento dos tipos de canais não tem correspondido o

fechamento ou a reconfiguração das agências tradicionais. Embora os bancos

tenham conseguido diminuir os custos médios de transação, o mesmo não

aconteceu com os custos totais por cliente, refletindo sua crescente interface

multicanal. A ausência de uma estratégia articulada resultou em destruição de

valor para os bancos em favor dos clientes,"5

Este argumento de Alexandre Gouvêa, sócio consultor da McKinsey, consolida a

percepção de que a automação e o surgimento de múltiplos canais de

distribuição para os bancos, por força do desenvolvimento tecnológico, iniciou-se

com o foco da produtividade e da redução de custos, mas é hoje sobretudo um

tópico fundamental de marketing.

Prossegue Gouvêa:

"Livres do objetivo escravizante de proteger seus salários e a poupança da

erosão inflacionária, diferentes segmentos de mercado passam a manifestar

suas preferências distintas, tanto em relação a produtos como ao uso de

diferentes canais de acesso aos serviços e conveniência em canais alternativos
,I,

5 GOUVÊA, Alexandre. Em busca de novas estratégias de distribuição. McKinsey Perspectivas I - Instituições
Financeiras - Brasil, jun97
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de pagamentos."6 Em outros termos, familiarizado com as novas opções de

canais, o cliente está ficando seletivo e mais exigente.

"Nova lógica econômica, inovação tecnológica, evolução do comportamento e

das necessidades dos clientes combinam-se, pressionando os executivos dos

bancos brasileiros a redefinir suas estratégias de distribuição e o papel das

agências. De fato, os bancos podem considerar uma estratégia de canais que

melhor favoreça sua oferta de produtos, ou desenhar seu mix de canais segundo

diferentes segmentos de clientes e suas preferências emergentes, ou ainda

tomar o próprio canal como unidade de negócios para lançar produtos e prestar

serviços bancários especialmente desenhados."7

Em suma, o fenômeno da explosão dos canais de distribuição alternativos,

múltiplos e integrados que afeta os bancos na atualidade é um tópico primordial

na moderna estratégia mercadológica dos bancos.

4. O ambiente bancário brasileiro é profundamente hostil e desafiador

No ambiente brasileiro, o fenômeno ocorre ao tempo e na confluência de

pressões ambientais de grandiosa magnitude.

Estudos recentes8 delinearam três cenários para os bancos brasileiros para o

período compreendido entre 1993 e 2000. Em 1992, Almeida previu: 1. O cenário

6 •GOUVEA, A. E B N E.D.
7 •GOUVEA, A. E. B.N.E.p.
R PORTO DE ALMEIDA, Sérgio Roberto. Estudos do futuro do ambiente empresarial: cenários para o sistema
financeiro brasileiro no ano 2000. São Paulo, tese de doutoramento perante a FEA/USP, 1992, p. 199 a 209.
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da permanência da instabilidade econômica e a manutenção das altas taxas de

inflação; 2. O cenário da estabilização econômica a médio prazo; e 3. O cenário

da crescente desintermediação financeira.

O cenário 1, denominado por Almeida como "cenário de conveniência para os

bancos" provavelmente não mais se realizará, pelo menos no curto prazo, a

partir do sucesso até aqui obtido pelo Plano Real9, que efetivamente controlou a

inflação. É de se prever que não haja um retorno, portanto, a uma situação de

ganhos inflacionários excepcionais para os bancos e estes perdem, no horizonte

visível, os benefícios de ganhos inflacionários, em especial derivados de

"ttoetinqs" não remunerados aos clientes.

Evolução das receitas de floating de alguns dos principais bancosw
(porcentagem da receita total)
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9 o plano de estabilização econômica brasileiro implementado pelo governo federal em 1/7/94 recebeu o nome
de Plano Real, e instituiu como nova moeda do país o Real. Os níveis de inflação no país, que beiravam a casa
dos 1.000% ao ano, mas que.já tinham em 1989 chegado à casa dos 115.000% ao ano, foram reduzidos para um
nível atual, em outubro de 1997, de 5% ao ano.
10 GOLDENBERG, Mordejai. Desafios para as instituicÕes financeiras pós-Plano Real. McKinsey Perspectivas
I, p.3 1, jun97
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o que ocorreu foi, na verdade, o Cenário 2 previsto por Almeida como o mais

provável, ou seja, o de estabilização econômica em que se caracterizou a

repentina eliminação dos ganhos inflacionários. Neste cenário, Almeida previa

que os bancos teriam que se adaptar em curto prazo a um novo ambiente onde

predominariam taxas de juros declinantes, margens estreitas, mercado crescente

e alta competitividade.

A realidade atual é a de perda das receitas provenientes da remuneração dos

floatings, dificuldades de alavancar os ativos pelo lento crescimento da

economia, perdas decorrentes da quebra de empresas que não souberam se

adaptar ao cenário de estabilidade e dificuldades de elevar as receitas de tarifas

sobre serviços prestados, tarifas estas que eram absolutamente controladas pelo

governo até julho de 1995.

Como era provável que a hipótese da estabilização viesse a ocorrer a qualquer

momento, alguns bancos mais conservadores e mais bem estruturados já vinham

fazendo ajustes há longo tempo, investindo em tecnologia, substituindo mão-de-

obra operacional, reduzindo custos e enfatizando fortemente a produtividade.

Isso começou precisamente quando ocorreu a tentativa mal sucedida do Plano

Cruzado, em 1986. Mas o ajuste necessário na atualidade coloca sérios desafios

para os bancos que começaram seu processo de automação e reestruturação

mais tardiamente, pois estes não chegam a colher quaisquer benefícios da

redução de custos e se mostram também competitivamente defasados sob o

ângulo de visão mercadológico. Essas dificuldades já se têm manifestado como

se pode verificar pela quantidade de intervenções, fusões, aquisições e
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liqüidações de bancos ocorridas no Brasil, nos últimos três anos, que incluem

alguns dos maiores e mais tradicionais bancos varejistas do país, como

Econômico, Nacional e Bamerindus.

Finalmente, ocorreu também a concretização do cenário 3 acima, que

consagrava a crescente desintermediação financeira e o surgimento de novas

fontes de financiamento de capital e investimento na figura de outros

intermediadores não financeiros no mercado, como os fundos de pensão e as

empresas de previdência privada. Este cenário, cuja ocorrência não excluía a

ocorrência dos anteriores na própria visão de Almeida, significa, de pronto, o

aumento ainda maior da competitividade, pois que na verdade representam a

ameaça de produtos ou fontes de capital substitutos.11

Como se pode concluir dos cenários acima descritos, e que acabaram por se

concretizar, todos trazem grandes dificuldades para os bancos porque reforçam

a concorrência e constrangem as margens de lucratividade. Temos, no caso

brasileiro, (1) a confluência das perdas de receitas provenientes da inflação, (2) a

não reposição dessas receitas pela expansão dos ativos tendo em vista um

crescimento ainda lento da economia, temos (3) vultosas perdas pela onda de

inadimplência que varreu (e ainda afeta) o mercado, temos (4) a pressão de

novas fontes de capital e de financiamento que representam substitutos à

intermediação bancária e temos, neste exato momento, (5) a entrada acelerada

de novos e grandes concorrentes internacionais no mercado financeiro brasileiro.

11 Porter, Michael E. Competitjye Adyanta~e. EUA, The Free Press, 1985, p.5
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Estes estão até aqui representados por competidores globais do peso de um

HSBC, comprador do Bamerindus, de um Santander, comprador do Banco Geral

do Comércio e do Banco Noroeste, de um Rabobank holandês, autorizado a

atuar no país por sua expertise em fornecer créditos ao setor agrícola, de um

Oeutsche Südamerikanische Bank (OSB) - Grupo Oresdner, que adquiriu o

Banco Grande Rio e de um Banque Nationale de Paris (BNP), que adquiriu o

Banco Comercial de São Pau1012.

É pela consciência desse contexto que os bancos mais eficientes estão, ao

mesmo tempo, se ajustando com severidade e procurando assegurar a máxima

competitividade, atuando tanto sobre a eficiência na produção como sobre a

agressividade mercadológica.

Ademais, é nesse contexto pleno de pressões e adversidades que os bancos

brasileiros têm que tomar as decisões estratégicas a respeito de sua estrutura de

distribuição, que significam investimentos dos mais vultosos.

5. O dilema competitivo dos bancos brasileiros: apesar das limitações do

mercado, os bancos brasileiros seguem de perto os concorrentes

internacionais

Os grandes bancos varejistas brasileiros têm, como veremos em capítulos

subseqüentes, seguido de perto os passos de seus congêneres internacionais

no campo da automação e do desenvolvimento de canais de distribuição,

12 GOLDENBERG, Mordejai. D.I.E,p.P.R. p.31
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premidos pela competitividade e pela necessidade de um grande aumento de

produtividade, acompanhada de uma grande redução de custos. A característica

de serem bancos universais (múltiplos), competidores em escala nacional, com

ampla linha de produtos e serviços cobrindo todos os mercados, exige-lhes um

enorme desenvolvimento estrutural baseado na tecnologia, dando-lhes às vezes

até vantagens sobre o que se realiza no exterior, onde os mercados são

fragmentados entre milhares de niche-players e as estruturas das empresas

financeiras são menores que as dos bancos brasileiros.

Quer seja por imperiosa necessidade competitiva para assegurar sobrevivência,

quer seja por mera emulação tecnológica, quer seja para projeção de uma

imagem de modernidade que lhes dêem vantagens de marketing, o fato é que os

bancos brasileiros têm se mirado nos exemplos dos bancos no exterior e

realizado aqui também uma revolução do negócio bancário, dos seus métodos

de distribuição e de seu relacionamento com os clientes. Entretanto, o ambiente

competitivo brasileiro é bastante diverso do que se observa nos Estados Unidos,

na Europa e no Japão, cujos métodos os bancos têm tentado aplicar ao público

consumidor brasileiro nem sempre com os necessárias ajustes.

A começar pelo fato de que não temos, na generalidade, um público consumidor

tão sofisticado e com o mesmo potencial do público que há naqueles países;

freqüentemente, não há no Brasil a massa crítica necessária para sustentar

investimentos em alta tecnologia e dar equilíbrio econômico a produtos e

serviços bancários sofisticados.
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Depois, porque as expectativas do consumidor das várias regiões do Brasil, a

respeito de produtos e serviços bancários, são fortemente desiguais.

E finalmente, porque não dispomos, em geral, da infraestrutura nacional de que

dispõem os mencionados países para a implementação dos serviços. Isto é

particularmente evidente na área de telecomunicações.

Entretanto, a despeito do potencial mercadológico insuficiente, das diferenças e

desigualdades no ambiente competitivo nacional, o negócio bancário, os

métodos de distribuição e o relacionamento com a clientela dos grandes bancos

varejistas no Brasil estão e vão continuar se revolucionando no futuro próximo,

seguindo muito de perto as tendências mundiais, em virtude de ser o setor

bancário brasileiro altamente competitivo.

No Brasil, claramente o processo de desenvolvimento tecnológico dos bancos

está saltando etapas: coexistem ações típicas do estágio 2, que é a automação

apoiando o atendimento das agências nos bancos (front office automation) com

ações típicas da revolução tecnológica do estágio 3, que é a automação

prestando serviços diretos ao cliente (customer interface)8 por meio de canais de

distribuição mÚltiplos. alternatiyos e integrados.

8 Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pA8. Este assunto será detalhado no capítulo "O efeito da tecnologia sobre os
bancos e seus canais de distribuição"
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Sumarizando O ambiente competitivo brasileiro

Esquematizando os principais traços do ambiente competitivo para os bancos no

Brasil:

I REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

I
CLIENTES C DA VEZ MAIS

EXIGENTES

Receitas encolhendo, sem Crescente
substituição desintermediação

O AMBIENTE
Alavancagem ainda f-----t BANCÁRIO I Novos concorrentes
fortemente limitada BRASILEIRO I de peso

Perdas de crédito Pressão de custos I

Obrigação de investir continuamente em tecnologia e
em canais de distribuição, ainda que seja meramente

para sobreviver

6. O impacto da revolução é tal que significa até mesmo o início de um novo

ciclo no negócio bancário

Stan Davis e BiII Davidson, em "2020 Vision",13 afirmam que a economia da

informação começou em meados da década de 50 e deve atingir seu final, ou

declínio de seu ciclo de vida, na década de 2020. De acordo com seu

pensamento, vivemos agora o início do terceiro quartel do ciclo de vida dessa

13Davis, Stanley M. & Davidson, William H. Visão 2020. São Paulo, Campus, 1993
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economia, o quartel da maturidade, e dentro dele muitos negócios novos vão

surgir, assim como negócios tradicionais vão fenecer.

"Os novos desenvolvimentos - qualquer coisa que se considere, desde a Internet

a agentes comerciais eletrônicos inteligentes, a comunicações incrivelmente

eficazes e a análises estatísticas sofisticadas - são apenas detalhes. Todas estas

coisas têm um custo relativamente baixo, não são de propriedade de ninguém, e

mais importante do que tudo, estão ao alcance de parcelas cada vez maiores da

população. No conjunto, o impacto sobre os bancos, da forma como hoje estão

estruturados, estão apenas começando a ser sentidos. De fato, já há ampla

evidencia que as tecnologias atuais irão fazer desaparecer os bancos, pelo

menos na forma como agora se apresentam e irão criar um sistema financeiro

totalmente novo."14

Os bancos varejistas que ficarem adstritos ao negócio tradicional da

intermediação financeira, devem realmente perder sua importância, quando não

desaparecer, nesta quadra da história. A capacidade que um banco tenha de

capturar em sua rede de distribuição tantos clientes quantos possa, para então

eventualmente colocar produtos de intermediação, ou mesmo outros produtos

bancários não tradicionais, deverá será determinante para a sua competitividade

e para a sua mera sobrevivência. Assim, aqueles que tenham se beneficiado da

explosão da tecnologia, com isso lançando novos produtos e serviços e

dominando os novos canais físicos ou mesmo virtuais, quiçá até mesmo

transformando-se em empresas de conveniência no eixo do sistema de

14 TOTONIS. Harry & FOSTER, Richard. Breakthrough Banking: the technology is here. the revolution has
~.Briefs - Booz-Allen & Hamilton - fourth quarter, 1996
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pagamentos, mais do que simplesmente bancos, terão na verdade iniciado um

novo ciclo de vida do negócio bancário, e assim terão se revitalizado para o novo

ambiente competitivo.

7. Os impactos sobre marketing nos bancos varejistas são radicais

A competitividade entre os bancos está se delineando, em todo o mundo, em

torno da capacidade que têm de projetar sobre seus mercados alvo os

diferenciais de seus serviços e de seu atendimento a baixo preço. Estes são

exatamente os principais fatores de julgamento de Y.aIQr do cliente.

No caso específico dos grandes bancos varejistas, que trabalham com clientelas

na casa dos milhões, a projeção desse ~ dificilmente pode ser feita através

da diferenciação extrema dos serviços como é próprio dos jogadores de nicho.

Na verdade, o diferencial dos bancos grandes varejistas é a sua distribuição

ampla e a sua capacidade como prestadores de serviços de conveniência

em qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer meio para uma grande

massa de clientes. Portanto é ponto de apoio fundamental para a

competitividade dos grandes varejistas a sua estrutura de distribuição servindo a

uma operação de larga escala e baixo custo (econômica).

A emergência do conceito de bancos como empresas de conveniência no eixo do

sistema de pagamentos terá, por sua vez, crescente impacto sobre marketing

nos bancos. Neste aspecto, a utilização da tecnologia como ferramenta de

marketing irá se desenvolver muito mais aceleradamente do que na última
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década, em que se generalizou a automação bancária no país, inicialmente,

propelida por motivação operacional.

Há um abismo entre o marketing atualmente praticado pelos bancos de varejo -

comunicação de imagem e de produtos por meio de mídias de massa para atrair

clientes para as agências e então realizar vendas e operações de intermediação

_ e aquilo que será o marketing praticado pelos bancos de varejo do futuro,

especialmente quando fizerem uso do marketspace (canais virtuais).

o fenômeno Internet Banking, apenas emergente, é de per si capaz de sinalizar

essa revolução mercadológica. "Não é de admirar que a Internet esteja

inspirando uma crise de confiança na indústria bancária. Com seu acesso total,

nas 24 horas do dia, sem nenhuma barreira de entrada e amplitude geográfica

total, a Internet tem confrontado os bancos de varejo com uma série de questões

estratégicas difíceis: quão rapidamente a Internet terá um impacto real sobre o

varejo bancário? Como ela vai mudar a dinâmica da indústria? O que

precisaremos fazer para nos prepararmos para essas mudanças?"15

"O principal impacto que teremos, quando os sites altamente atrativos e baratos

de centenas de bancos na Internet estiverem prestando serviços efetivos, será a

"commoditização" da conveniência, desde que ~ os bancos terão o mesmo

alcance geográfico, os mesmos horários de operação e ofertas de serviços muito

parecidas e com qualidade similar. Esta mudança pode eliminar, efetivamente, a

15 BURNHAM, Bil\. The Internet's impact on retail bankin~. Briefs - Booz, Allen & Hamilton, 3rd quarter 1996
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vantagem competitiva hoje residente nas mãos dos bancos que detêm vastas

redes de agências."16

Outro fenômeno emergente, o smart card, terá grande impacto sobre as redes de

caixas eletrônicos. Em breve, poderemos carregar nosso smart card com dinheiro

eletrônico, a moeda circulante do futuro, usando um drive comum de nossos

micros em casa, ligados aos computadores dos bancos.

"Depois de dois anos de muita falação, o smart card saiu do papel. A VISA

Internacional criou a versão Platinum, que virá junto com um kit para acoplá-lo a

computadores. O cliente poderá fazer compras pela Internet com mais

segurança."17

"A VISA Internacional está lançando no Brasil um cartão de crédito que facilita

acesso seguro a comércio eletrônico, pois pode ser usado como smart-card. É o

VISA Platinum que contém um chip para uso em computadores e é destinado a

usuários de alta renda (a linha de crédito mínima é de US$ 20 mil). O VISA Platinum

já ganhou a adesão de doze bancos brasileiros, dentre eles o Banco do Brasil, o

Bradesco, o Real e o Unibanco, que emitirão o cartão a partir de outubro. O VISA

Platinum permitirá acesso seguro a bancos on fine e sites de compra na Internet. Os

usuários do novo cartão receberão um kit de software e um dispositivo que,
1)

adaptado ao cartão, o converte num disquete de 3 % para ser inserido no

computador." 18

16 BURNHAM, B. T.U R B.

17 Revista Isto É, Em Foco, 22/9/97
18 ZAZ Informática
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Quando mencionamos os bancos varejistas do futuro como empresas de

conveniência no eixo do sistema de pagamentos, vislumbramos um banco

conectado diretamente a indústrias e comerciantes, facilitando a fluência dos

meios de pagamento virtuais e intermediando financiamentos e investimentos,

por meio do marketspace , o emergente comércio virtual.

"O Bradesco vai criar um shopping eletrônico na Internet - A associação do

Bradesco com a GE (General Electric) Information Services deve gerar novos

produtos para os clientes. Um deles é o shopping eletrônico ("ma/f'). Os clientes

poderão fazer suas compras pelo computador, escolhendo a loja de sua preferência

em um site na Internet e realizar seus negócios sem sair de casa. O início desse

novo serviço é o comércio eletrônico entre empresas, que foi aununciado hoje pelo

Bradesco. Segundo Dorival Antonio Bianchi, vice-presidente do Bradesco, as

transações eletrônicas custam ao Banco R$ 0,15 enquanto que uma transação de

caixa sai por R$ 1,20. A parceria com a GE começa com a padronização de

informações eletrônicas para empresas e seus forncedores utilizando a EDI19

mercantil (ordens de compra, autorização de liberação de produtos, etc.) e também

o EDI financeiro (crédito e débito automático entre as partes. Segundo ele, um

cliente poderá ter conta em vários bancos e realizar as operações de uma única vez,

com a gerência do sistema pela GE. O sistema alcançará 300 mil clientes nos

próximos doze meses.20

Ao lado disso, divisamos os bancos varejistas do futuro ocupando um novo papel

como controladores de canais de distribuição alternativos, múltiplos e integrados

19 EDI = Electronic Data Interchange - Intercâmbio Eletrônico de Dados
20 Broadcast, Agência Estado, 15/9/97
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pilotando uma rede de parceiros e colaboradores dentro e fora do mercado

financeiro, propriamente dito.

Os outros bancos competidores do futuro que não grandes varejistas serão cada

vez mais especialistas, buscando alguns ou mesmo apenas um nicho de

mercado para o qual desenvolverão uma proposta de valor única, mas de

verdadeiro alto valor. O mercado é, hoje, fragmentado em opções e

necessidades múltiplas, por força do ambiente da Sociedade da Informação. Um

banco de varejo de hoje detém uma vasta massa de clientes, mas não será

capaz de retê-los, a menos que suas ofertas de valor sejam suficientes para

contrapor o avanço dos especialistas. "Ao contrário, os provedores de valor

exclusivo podem se concentrar na entrega de soluções ótimas para esse único

valor oferecido. De fato, sua organização, na totalidade, em termos de estrutura,

recursos humanos, ferramentas e capacitações, é desenhada para obter uma

performance de pico na entrega desse valor único a que se propõem. Na

essência, os provedores de valor especialistas transformam a estrutura dos

bancos tradicionais em uma coisa obsoleta. A proposta generalista destes não

poderá ser lucrativa perante a concorrência dos provedores de valor

especialistas, e o avanço da mudança tecnológica somente pode intensificar esta

previsão. "21

Isso pode ocorrer a não ser que os bancos varejistas, detentores de uma imagem

forte que lhes dá credibilidade e poder de atração sobre milhões de clientes, se

coloquem estrategicamente como pivôs de sistemas de compras e controladores

21 BURNHAM, B. T.I.I.R.B.
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de canais de distribuição alternativos, múltiplos e integrados, coordenando uma

vasta rede de provedores especialistas, tanto de produtos financeiros como de

bens tangíveis.

8. os impactos, para além de marketõng, atingem o coração da estratégia

dos bancos varejistas em seu posicionamento futuro

E finalmente, a integração do planeta por meio da infraestrutura da Economia da

Informação tem em seu sistema de pagamentos o fio condutor do financiamento

e das transações envolvendo toda a produção da riqueza mundial. Por isso,

empresas gigantes. mesmo sem serem bancos. têm buscado ocupar um espaço

central na administração dos meios por onde circularão os pagamentos em todo

o mundo. É o caso da já acima citada GE - General Electric, que de produtora de

bens de consumo e de bens de capital expandiu recentemente suas atividades

para o mundo das finanças - invadindo com muito peso o mundo dos cartões de

crédito e da intermediação financeira por meio das operações da GE Capital e

agora expande os seus tentáculos para as transações comerciais e as

oportunidades de intermediação financeira trazidas pelo gigantesco marketspace

emergente, por meio da GEIS (General Electric Information Services).

Ou o caso ainda mais contundente da AT&T, por meio de seus serviços "AT&T

CheckFree" e "AT&T HomeCenter System".22 A AT&T, procurando melhorar e ,.

diferenciar seus serviços telefônicos de longa distância anunciou uma série de

serviços de consumo, incluindo um sistema de pagamento de contas por meio déj
'"''

..~
22 BAUER, James L. Distribution 2000' deyelopin~ and jmplejDentin~ strate~ies for retai1 financiai ínsunuícns.
P. 70 - Lafferty Publications, Dublin, lreland, 1994 I "

\~- ..:>

,I(.
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PCs, lançado em junho de 1995. O serviço foi disponibilizado a partir de sua

parceria com a CheckFree Corporation, a empresa líder do sistema de

pagamento de contas nos EUA. O serviço é capaz de funcionar em conjunto

com qualquer conta corrente mantida nos EUA por bancos integrados à

Automated Clearing House, que são virtualmente todos os bancos americanos,

Qualquer cliente que tenha uma conta corrente bancária e um PC em casa pode

usar o serviço. É bom lembrar o extraordinário poder de acesso que a AT& T tem,

pois presta serviços telefônicos a 80 milhões de domicílios americanos.

Entretanto, mesmo nos EUA, o número de pessoas que dispõem de PCs em

casa é relativamente pequeno. Para contornar esse problema, a AT&T lançou,

quase que simultaneamente o AT&T HomeCenter System, que conecta TVs e

linhas telefônicas em qualquer domicílio. O sistema abrange notícias on line,

esportes, informações e ... o sistema de pagamento de contas!

A AT&T é, claramente, a mais desenvolvida empresa do mundo em termos de

capacitações e potencial para usar a tecnologia que detém para expandir sua

presença para a indústria de serviços financeiros. Embora ainda não esteja

absolutamente claro que esses novos serviços prestados pela AT& T sejam um

ataque frontal e direto sobre a indústria dos bancos varejistas, é evidente que a

oferta do pagamento de contas domiciliar via PCs e TVS tem o potencial de dar à

AT& T um fantástico pé-de-apoio nesse mercado. A evidência, porém, fica mais

forte quando aprendemos que a AT&T se tornou, nos últimos cinco anos, ~

.-...-"..~_.~..
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segundo maior emissor de cartões de crédito do mundo, com 15 milhões de

contas.>

Um terceiro caso é o da Microsoft, a gigante que domina o mundo dos softwares

que fazem funcionar os PCs de todo o mundo e agora se prepara para disputar

e, se puder, açambarcar o controle da Internet. Sill Gates tem apregoado

abertamente que a Internet é uma ameaça capaz de destruir o seu império

construído ao longo destes últimos 15 anos. É evidente, os softwares

desenvolvidos pela empresa, cujas cópias foram vendidas às centenas de

milhões, fluirão sem qualquer controle pela Internet e por outras redes que se

formarão na maturidade da superhighway de informações. O objetivo estratégico

atual da Microsoft, como declarado contínua e pessoalmente por Sill Gates, é:

"_ Microsoft intends to embrace the Internet." Ou seja, fazer de seus softwares e

de seus browsers, já hoje distribuídos gratuitamente pela própria Internet, a

corrente sanguínea da superhighway de informações, ou protocolos de

inteligência dos computadores de todo o mundo.

Claro está que, assim agindo, a Microsoft se tornará um leviatã com enorme

influência sobre o veículo fundamental das comunicações, do comércio e das

transações financeiras mundiais, ou seja, terá acesso a toda casa ou escritório

onde houver um computador, uma TV, ou mesmo um telefone. E que dificuldade

terá este gigante para se estabelecer como um intermediador de pagamentos>

de investimentos e de financiamentos no mundo da moeda eletrônica? Este pode

23T ALMOR, Sharona & TIMEWELL, Stephen - Get Smart. In "The Banker", Oct 1997, p.28
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ser mais um ataque frontal de grande magnitude ao negócio dominado hoje

pelos grandes bancos varejistas.

No ambiente brasileiro, um grande banco tem adotado uma estratégia de

diversificação de investimentos que parece inspirada pela lei básica dos

financistas e investidores: "não ponha todos os ovos na mesma cesta!". Sua alta

administração é enfática e persistente em afirmar que suas incursões fora dos

negócios bancários se deve a uma política de estabilização corporativa, que

depende de investimentos minoritários em vários ramos de atividade, assim se

protegendo contra os ciclos e contra-ciclos dos diversos ramos de atividade.

Assim agindo, esse banco parece se afastar de seu core business, ao tempo em

que praticamente o grosso das grandes empresas do mundo estão se

concentrando em seu core business.

Há muita sabedoria em se concentrar no próprio core business. Duas ou três

décadas atrás, as grandes corporações faziam da diversificação horizontal e da

integração vertical em inúmeros negócios a regra competitiva fundamental da

estabilidade de um grande conglomerado. Essa estratégia tem sido, mais

recentemente, abandonada. Os negócios "periféricos" (com menor sinergia com

o core business24) têm sido vendidos a terceiros porque as empresas

perceberam que a dissipação dos esforços e dos recursos através de muitos

negócios diferentes, longe de fortalecer a corporação, estavam provocando o seu '

enfraq uecimento.

24 ANSOFF, Igor. A nova estratégia empresarial. Atlas, Brasil, 1990
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Back-fo-fhe-basics passou, então, a ser a palavra de ordem na estratégia

empresarial. _ "Vamos nos concentrar naquilo que sempre fizemos melhor!"

~

Em sentido contrário, Hamel & Prahalad-" têm sistematicamente argumentado

que a concentração em torno de um core business pode representar o

estreitamento da visão competitiva da organização. O core business é, na

essência, o nosso negócio atual. aquilo que temos feito e que sempre fizemos

melhor. Empresas que se concentram incondicionalmente em seu core business

estão tentando diminuir a complexidade do mundo competitivo, como se isso

fosse, de fato, possível. Em assim agindo, essas empresas se tornam sérias

candidatas a ficarem presas às armadilhas da miopia do mercado servido e da

miopia da atual concepção do produto ou do serviço. Mas a competição não se

faz apenas no presente. Embora um posicionamento competitivo forte no

presente seja essencial para o desenvolvimento da empresa, sua sobrevivência

a longo prazo depende de a empresa - de seus executivos - dedicarem o mesmo

tempo que gastam com a administração do presente com a criação do futuro. E

"criar o futuro" significa primeiro imaginá-lo, para depois fazê-lo acontecer. O gue

distinguirá os líderes dos retardatários será a capacidade gue tiverem de

imaginar criativamente o futuro e fazê-lo acontecer. Ora, criar o futuro significa,

essencialmente, entender a dinâmica do macroambiente competitivo, suas

macrotendências, e como estas impactam os nossos negócios, se o que vem

para a frente será uma evolução contínua, ou ao contrário, se há sinais de

ruptura fortes sobre a "linha de destino" de nossa empresa. Isso pçde significar

ou não um afastamento em relação ao core business atual.

25 HAMEL, Gary & PRAHALAD, C.K.. Competindo pelo futuro. Campus. Brasil, 1995
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Em decorrência disso, nem a diversificação, nem o beck-to-tne-besics, parecem

ser a solução completa para as empresas, dentre elas os bancos varejistas.

.,
A solução é proposta por Hamel & Prahalad em termos de (1) imaginar o futuro

do nosso negócio, a partir de suas linhas de continuidade ou de ruptura, e

construí-lo, (2) descobrindo e desenvolvendo as competências essenciais que

temos que desenvolver hoje para chegarmos primeiro, e de forma dominante, ao

futuro.

Competências essenciais são a combinação de tecnologias e capacitação de

produção que estão na base e na essência da criação de nossos produtos ou

serviços.õ

Sob o impacto desse conceito, a diversificação estrategicamente adequada e

possível não é nem aquela da proliferação de produtos, unidades ou divisões

estratégicas que procuravam aproveitar todas as sinergias corporativas, nem

aquela que se limita ao contexto de nosso core business atual. A diversificação

estrategicamente adequada e possível é aquela que se dá dentro da área de

abrangência de nossas atuais e futuras competências. e capacitações

estratégicas essenciais. Partimos de nossas competências tecnológicas atuais e

de nossas capacitações estratégicas atuais (nossos processos organizacionais-

chave) para imaginar o futuro do nosso negócio, e então tratamos de construí-lo,

diversificando ou não o nosso negócio, mas sempre dentro dos limites e do

potencial que as competências e capacitações que adquirirmos nos permitirem.

26 PRAHALAD. C.K. & HAMEL, Gary. The core competence oftbe cO!:poration. Harvard Business Review,
May/June 1990, p. 79 a 91
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Em suma, a diversificação dos nossos negócios é orientada pelo futuro e por

nossas competências e capacitações estratégicas essenciais. Nesse sentido, as

mais competitivas empresas da atualidade não se vêem apenas como um

portfolio de produtos, mercados, clientes e unidades de negócios, mas como um

portfolio de competências e capacitações essenciais, e é com base nestas que

deve ser imaginado o futuro da empresa e decidido o limite da diversificação

estratégica.

Ora,ao invadir o mundo dos grandes bancos varejistas, a GE e a AT&T estão

apenas colocando em ação as competências (tecnologias) e capacitações

(acesso, logística, imagem, etc.) corporativas que lhes sobejam e diversificando

inteligentemente os seus negócios para mercados onde essas competências e

capacitações lhes possam trazer excepcionais resultados econômicos.

Há grandes evidências de que essas empresas estão se posicionando para

ocupar um espaço central no mundo dos negócios, das transações financeiras e

do comércio virtual que são o conteúdo que transitará pelos canais múltiplos,

alternativos e integrados, derivados da moderna tecnologia da informação, que

delimitam - ou deixam completamente em aberto - os limites do marketspace.

Mas o que podem fazer os grandes bancos varejistas para se contrapor ao

ataque frontal de corporações gigantes como GE, AT& T e Microsoft?
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É muito provável que se contrapor não seja a atitude estrategicamente mais

correta. Ao contrário, nos dias de hoje, a "coopetição"27 parece ser a forma mais

efetiva de competir. O que os grandes bancos varejistas podem fazer para

assegurar a sua sobrevivência no mundo dos canais eletrônicos, múltiplos,

alternativos e integrados, até virtuais, que delimitam o marketspace é abrir-se a

parcerias com provedores exclusivos de valor, com provedores de tecnologia da

informação e com provedores de acesso que lhes fortaleçam a marca e a

imagem de modo a adquirirem rapidamente as competências essenciais e as

capacitações-chave que serão necessárias para chegar primeiro - e com

sucesso! - ao futuro do negócio bancário.

Então, aparece límpida e cristalina a estratégia do mencionado grande banco

brasileiro, o Bradesco, que apregoa estar "apenas diversificando via

investimentos de capital minoritários por motivo de estabilidade corporativa".

"Bradesco e GE anunciam parceria - O Bradesco e a GE Information Services se

associam. O Bradesco comprou 30% da filial brasileira da GEIS. A nova empresa

vai disponibilizar aos 500 mil clientes corporativos do Bradesco a possibilidade de

ampliar seus investimentos e oferecer novos negócios por meios de um sistema de

intercâmbio eletrônico de dados (EDI). O relacionamento com o Bradesco vai

assegurar à GE e ao Brasil a liderança na América Latina em termos de comércio

eletrônico. Fornecedores e clientes ficarão conectados eletronicamente pelo novo

serviço, permitindo encomenda de bens e serviços por meio do EDI. A GE é lider

mundial em soluções de comércio eletrônico e, atualmente, tem 40 mil parceiros

comerciais, gerando receitas anuais de US$ 700 milhões, 40% dos quais em

operações fora dos EUA."28

27 BRANDENBURGER, Adam M. & NALEBUFF, Barry 1. - Co-opetition. Currency/Doubleday, USA, 1996.
Coopetição = cooperar e competir ao mesmo tempo por meio de uma rede de competidores/parceiros que
trabalham em conjunto para fazer crescer o "bolo" do mercado e competem na hora de comê-lo.
28 Agência Estado, 8/9/97
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Home-banking e home-shopping estão, evidentemente, convergindo para uma

dominância do comércio mundial de conveniência no futuro próximo: grande parte

das compras serão realizadas por meios remotos, cada vez mais virtuais, e um

enorme caudal de oportunidades de negócios, intermediação e transações

financeiras estará fluindo pelos meios de comunicação emergentes. Por isso é

essencial a presença dos grandes bancos varejistas ocupando posições, quando

não controlando. os grandes entroncamentos mundiais do comércio e da

intermediação financeira remota. virtual.

"O primeiro banco virtual brasileiro já está disponível para os Internautas.

Desde o início do mês, clientes do Bradesco podem mexer em suas contas, fazer

investimentos. consultar extratos e pedir talões de cheques surfando pela Internet. O

sistema é muito semelhante ao existente no Telebradesco. que atende todo mês

208 mil clientes com computador em casa. A diferença é que o acesso se faz pela

Internet. Para colocar o home banking na rede. o banco adotou um complexo

sistema de segurança. considerado virtualmente à prova de hackers. A senha e as

informações bancárias do usuário trafegam pela rede de computadores codificadas

de acordo com uma chave que muda dinamicamente. a cada conexão. Além disso,

as máquinas do Bradesco possuem várias barreiras de proteção (firewalls). Foram

os clientes que demandaram o serviço, pois desde que entrou na rede, em 95. 80%

das mensagens recebidas pelo Bradesco pediam o serviço de home banking via

Internet."29

"A prioridade estratégica do Bradesco está nos setores de telecomunicações e

eletricidade - Segundo Dorival Antonio Bianchi, vice-presidente do Bradesco, a

prioridade da organização não é comprar outros bancos, mas investir nos setores de

eletricidade e telecomunicações. O Bradesco, parceiro da AT&T e da Globo no

consórcio que vai disputar o leilão da TELESP. acabou de arrematar a CPFL. em

consórcio com a Votorantim e a Camargo Correa."30 31

29 Exame on line, 14/6/96
30 Gazeta Mercantil, 8/9/97
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"TV a Cabo: Bradesco compra 33% das ações da Multicanal - O Bradesco está

se tornando uma grande companhia de comunicação. Além de integrar empresas de

rádio-chamadas, transmissão de dados via satélite e operadoras de telefones

celulares, anunciou ontem a compra de 33% das ações ordinárias da Multicanal,

uma das maiores operadoras de TV a cabo do País, que, até setembro, possuía 640

mil assinantes. "Trata-se de um negócio que tem muita sinergia dentro da

corporação", afirma o diretor-executivo do Bradesco, Mário Teixeira. uÉ uma forma

de ficar mais próximo da casa dos clientes". A participação permitirá ao Bradesco

ampliar os seus serviços de home-banking. Ao usar os cabos da Multicanal, o

Bradesco poderá oferecer aos assinantes e correntistas uma séria de outros

serviços, com mais qualidade e rapidez. Também está nos planos do Bradesco

fazer chegar aos usuários do sistema dados da Internet. Os 33% da Multicanal

comprados pelo Bradesco lhe foram repassados pela Globo, que recentemente

comprou a operadora do Grupo Garantia e de Antonio Dias Leite."32

À vista dessas evidências, pode-se indagar:

1. Será por uma mera diversificação de investimentos visando receitas e

estabilidade corporativa que o Bradesco escolhe como parceiro de investimento

numa joint-venture minoritária nada menos do que a líder mundial na área de home-

shopping (comércio eletrônico), a GEIS?

2. Será por uma mera diversificação de investimentos visando receitas e

estabilidade corporativa que o Bradesco escolhe como parceiro de investimento a

líder dos EUA na área de pagamentos e empresa mais capacitada do planeta a

penetrar com vantagens o mercado dos grandes bancos varejistas - a AT& T, assim

31 o leilão de privatização da CPFL, arrematada pelo Consórcio VBC, ocorreu em 5/11/97. O lance apresentado
pelo Consórcio representou um ágio de 70% sobre o valor mínimo definido pelo Governo do Estado, situando-se
muito acima dos lances dos demais concorrentes, não deixando margem de dúvida sobre o comprometimento
estratégico fundamental do Consórcio com esse negócio.
32 O Estado de São Paulo, 30/12/97, Economia, p.B5
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se habilitando a adquirir e revolucionar a TELESP, a maior empresa de

comunicações do Brasil e que atua no mais importante mercado deste país? ("de

quebra", estes dois gigantes se fazem acompanhar, nesse consórcio, do prestígio,

do poder político e do poder de acesso de uma Globo).

Nesse contexto, o que realmente pretende a AT&T, penetrando o mercado

financeiro brasileiro em parceria com o atual líder desse mercado, que é o segundo

maior mercado das Américas, que é dominante no Mercosul e na América Latina e

que ao que tudo indica será essencial para sua estratégia global, na eventual e

muito provável formação da ALCA?

Afinal:

3. Será por uma mera diversificação de investimentos visando receitas e

estabilidade corporativa que o Bradesco se associa à Votorantim e à Camargo

Correa para comprar a CPFL, que detém o controle e os meios de transmissão e

distribuição de energia de quase todo o estado de São Paulo? A CPFL pode ser,

em si, um grande negócio, tendo em vista a provável e próxima escassez de

energia no Estado de São Paulo, o que deve pressionar os preços para cima.

Mas não detém também a CPFL o controle das redes, cabos e postes por onde

transitarão, por um custo meramente marginal, já quase totalmente depreciado,

as linhas de telefonia fixa e de TVs a cabo indispensáveis ao controle e

desenvolvimento dos recursos de comunicação terrestre?

Qual será o motivo tão especial?
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Internet poderá ser acessada pela rede elétrica - "Londres: A companhia

telefônica canadense Nortel e a firma britânica United Utilities anunciaram ontem

o desenvolvimento de uma tecnologia que permite o acesso à Internet por meio

de cabos elétricos. As duas companhias indicaram que o novo método permitirá

a transmissão de dados a grande velocidade - dez vezes mais rápido que os

meios atuais - a um preço inferior. Será uma alternativa às transmissões por

telefone, segundo os inventores." 33

o Bradesco está, evidentemente, colocando o seu peso e todos os seus

recursos sobre a construção acelerada das competências e capacitações

estratégicas chave para o futuro, as quais serão necessárias para que ele se

mantenha na liderança do mercado financeiro brasileiro e, quiçá, para penetrar

com muito vigor o mercado financeiro global através do marketspace.

A conclusão a que chegamos é que a revolução dos canais de distribuição dos

bancos varejistas brasileiros está na confluência de algumas das mais

importantes e mais dinâmicas macrotendências globais e nacionais da

atualidade, que representam um tópico de discussão estratégica

fundamental para esses bancos e que essa revolução veio para mudar

definitivamente o papel dos bancos no futuro do planeta.

Aqueles bancos que falharem nessa percepção, e não enfrentarem com o

máximo vigor a discussão desse tema, para depois agirem decididamente,

provavelmente não estarão entre os players dominantes no ambiente competitivo

que se aproxima, aliás muito rapidamente. E pouco importa qual seja a posição

33 o Estado de São Paulo, NetEstado, 9/10/97
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de mercado e o sucesso que ostentem hoje. O jogo está mudando nas suas

regras basilares.
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o que é um banco?

Um banco é uma instituição que realiza a intermediação financeira entre os investi-

dores, que detêm capitais excedentes e desejam remuneração para esses capitais,

e tomadores, que necessitam de capitais para compras, investimentos ou simples

pagamento de dívidas assumidas anteriormente.

Na realização dessa intermediação, um banco capta recursos diretamente por diver-

sos meios ou administra recursos de terceiros, e os empresta a outros, remuner-

ando-se pelo diferencial de juros obtidos entre a captação e o empréstimo (spread)

e pela cobrança de tarifas.

Em sua essência, o negócio bancário gira em torno de captar recursos da forma

mais barata e estável possível e emprestar recursos assumindo riscos controlados,

remunerando-se pelos serviços prestados e pelos riscos assumidos. E, para gerar

freqüentes oportunidades de captar recursos, de emprestá-los e de prestar serviços,

um banco tem em sua imagem e em sua estrutura de distribuição duas variáveis

estrategicamente críticas para atrair e reter clientes de todos os matizes.

Em se tratando de "imagem" e "distribuição" dois dos vetores críticos de marketing,

está este campo do conhecimento administrativo no âmago do sucesso do negócio

bancário.
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Breve evolução

A História tem registros de atividades bancárias que remontam ao período

Babilônico, cerca de 2000 ac.' Entretanto, a alvorada do negócio bancário como

hoje o conhecemos se deu no século 12, com o surgimento das casas bancárias de

famílias tradicionais na Itália, particularmente em Florença, como as casas de Bardi

e de Peruzzi.

Nos séculos XIV e XV floresceu a casa dos Médicis como o banco mais proemi-

nente, com sede em Florença mas com agências em Roma, Veneza, Milão, Avi-

gnon, Londres e Genebra, entre outras grandes cidades. Esse banco conduzia os

negócios tradicionais de depósitos e empréstimos e praticou amplamente o finan-

ciamento ao comércio exterior, tendo com clientes comerciantes, manufatureiros e

membros da nobreza e do clero. Adicionalmente à sua própria rede de agências, o

banco dispunha de uma rede internacional de correspondentes. Fica evidente,

desde o principio, que a distribuição esteve no centro da estratégia internacional

desse banco, que acabou por chegar à insolvência em 1494, após o wríte-off de

créditos mal concedidos e não pagos a devedores soberanos, como o papa e como

o rei Eduardo IV da Inglaterra.

A Reforma Protestante, com o estabelecimento de uma nova ética de negócios
'I ~

apoiada em principios bíblicos que os influenciaram desde então, teve corno'urn de

seus impactos promover a expansão da atividade e da prosperidade econômica do.
norte da Europa e, no século XVI, o eixo das finanças internacionais se deslocou

1 DE ROOVER, Raymond - The Rise and Decline of Medici Bank, citado em Roussakis, Emmanuel
_ Global Banking: Origins and Evolution - RAE, v.37. p.45, out/dez 97
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para a Alemanha e para a Holanda, tendo Antuérpia se tornado o grande centro fi-

nanceiro da época. Os bancos Fugger, Welser e Hochstetter ocuparam os espaços
~I

antes preenchidos pelos bancos florentinos. O primeiro e mais proeminente, 'o Fug-

ger, tinha como ativos grandes porções de terra, minas e commodities e financiava

sobretudo o comércio e a indústria internacionais, tendo como clientes destacados

os Habsburgos e os Tudors. O declínio dos Habsburgos deslocou o eixo financeiro

mundial para Amsterdam, acompanhando a proeminência dos holandeses no

comércio mundial. Já por essa época, tornaram-se prática comum os aceites inter-

nacionais e os financiamentos sindicados (securitizadosj'' a governos estrangeiros,

prática que evoluiu para o moderno underwriting.

Os bancos holandeses, durante o século XVIII, criaram filiais, sobretudo em Londres

que, por força do extraordinário desenvolvimento da indústria têxtil britânica, veio a

se tornar o epicentro da Revolução Industrial e a capital econômica do mundo. Do

final do século XVIII, até a t", Guerra Mundial, Londres foi também o centro mundial

das finanças, com bancos tão famosos como Rotschild, Barings, Warburg e

Schroder. Dada a vastidão que veio a alcançar o império britânico, o financiamento

transatlântico se tornou a prática dos grandes bancos londrinos, a par da prestação

dos serviços de intermediação financeira tradicionais.

2 No financiamento sindicado, o risco é compartilhado por muitos investidores e securitizado por
meio de papéis agenciados pelo banco que originalemente concedeu o crédito.
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o fenômeno da distribuição bancária, propriamente dito, recebeu o primeiro grande

impacto tecnológico com a criação do telégrafo, que permitiu a integração das

agências em tempos aceitáveis e habilitou os bancos a entregar aos clientes um

valor superior com um custo menor. A partir daí, os pagamentos, que antes levavam

semanas para serem processados, passaram a ser realizados em questão de dias.'

Após a 1a. Guerra Mundial, os Estados Unidos ascenderam à posição de pivô

econômico do mundo e, com isso, Nova Iorque se tornou o grande centro financeiro

mundial, movimento aprofundado após a 2a. Guerra Mundial, com a dominância

global da economia norte americana. Os bancos americanos expandiram con-

tinuadamente suas redes de agências pelo mundo até o início dos anos 80, época

em que nada menos do que 162 bancos daquele país detinham 900 agências e 758

subsidiárias no exterior, carregando ativos internacionais que somavam US$ 471

bilhões." A crise do petróleo de 1973, após a repentina quadruplicação dos preços,

consolidou enormes excedentes financeiros nas mãos dos países da OPEP. Estes,

atraídos pela pujança da economia e dos bancos americanos, para eles canalizaram

seus investimentos. Esses capitais, não encontrando demanda compatível nos

países desenvolvidos foram, em grande parte, canalizados para empréstimos de

alto risco (e alto retorno) concedidos aos países em desenvolvimento, em volume

crescente até o início dos anos 80.

Porém, o segundo choque do petróleo e o desequilíbrio da balança comercial dos

EUA provocaram pressões inflacionárias naquele país, cujo governo aplicou uma

3 TOTONIS H. & FOSTER, R. - Breakthrough banking: the technology is here, the revolution 'has
begun - Booz, Allen & Hamilton, reprint no. 96401 t'f .'
4 ROUSSAKIS, Emmanuel - Global Banking: Origins and Evolution - RAE, v.37. p.51out/dez 97"
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política monetária extremamente apertada para conter a inflação e acabou por pre-

cipitar a economia americana em profunda recessão, assim reduzindo drastica-

mente as importações e elevando as taxas de juros para níveis muito elevados. Os

países europeus acompanharam o movimento recessivo americano, como forma de

proteção de suas próprias economias. O resultado foi que os países emdesen-

volvimento foram pilhados num duplo e perverso efeito - redução de suas exporta-

ções de commodities e incapacidade de honrar as dívidas pelos altos juros interna-

cionais - e acabaram por declarar sua insolvência, fazendo com que os bancos

americanos tivessem grandes perdas e reduzissem as linhas de crédito para esses

países, agravando ainda mais o problema.

O encolhimento dos bancos americanos nos financiamentos internacionais abriu

caminho à expansão dos bancos japoneses, que reciclavam os capitais provenien-

tes dos superavits comerciais que aquele país experimentou na década de 80.

Porém, dificuldades internas na economia japonesa e uma nova porém mais branda

recessão mundial afetaram o desenvolvimento dos bancos japoneses que, entre-

tanto, ainda hoje ocupam vários dos primeiros postos nos rankings mundiais por

ativos. Mas sua excessiva alavancagem e exposição ao risco gerou preocupações

que levaram o Grupo dos Dez (EUA, Japão, Canadá e países Europeus) a se reunir

em Basiléia (Suíça) e estabelecer um novo acordo global de adequação de capital,

que veio a se tornar o padrão mundial para todos os bancos dos países que fir-

maram ou aderiram posteriormente a esse acordo.

O ambiente atual tem evidenciado uma certa dominância dos bancos do Leste

Asiático e Europeus: aqueles pelo acelerado crescimento das economias dos cha-
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mados Tigres Asiáticos e da China, estes pela emergência e consolidação da União

Européia como principal força econômica mundial deste final de milênio.5 Entretanto,

a recente crise das economias dos Tigres Asiáticos coloca em sério risco a posição

dos bancos daqueles países.

A evolução dos bancos, como se pode depreender do breve histórico acima formu-

lado, se deu de forma contínua, com crescente sofisticação dos instrumentos de in-

termediação financeira e da recente globalização. Entretanto, desde o advento dos

bancos florentinos, a distribuição dos bancos pouco se afastou do conceito original

de matriz ~ agências, ou distribuição direta e atendimento pessoal.

Neste momento em que se delineia a maturidade da Sociedade da Informação, ou

do Conhecimento, surge um dos fenômenos mais notáveis da atualidade - a globali-

zação da economia - e, nesse contexto, a globalização dos bancos, pelo papel cen-

trai que ocupam como fio condutor da atividade econômica. O fenômeno emergente

é a consolidação do sistema bancário mundial e a formação de megabancos glo-

bais, com enorme escala e capacidade de atuação verdadeiramente global, dos

quais um exemplo marcante é o Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC

Holdings), cujo fenômeno de consolidação começou em 1991 e já é, desde 1995,

classificado como o maior banco do mundo pelo volume de seu patrimônio líquido,
l I

que soma perto de US$ 30 bilhões'' (The Banker, US$ 25,7 bilhões, no conc~it(F de -
\

tier one capital; Euromoney, US$ 29,4 bilhões, no conceito de shareholders' equitYL
\/

5 ROUSSAKIS, E. - G.B. o , E. - p.52
6 THE BANKER, jul 97, p.145 - The 1000 largest banks in the world; Euromoney, jun97, p.169 -
The world's top 200 banks.
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o HSBC Holdings é hoje uma reunião de bancos em escala global e abrangência

mundial', atuando em 79 países e territórios, que alcança dezenas" de bancos de

diversos posicionamentos em diversos países do mundo, agrupados em cinco

grandes blocos (sub-holdings), dentre os quais podemos destacar:

The Hong Kong Midland Bank HSBC Americas, Hong Kong Outros
and Shangai pie Inc. Bank of Canada
Banking Corp

ltd

• Hong Kong • First Direct • Marine Mi- • Hong Kong • Hong Kong
Bank Bank dland Bank Bank Trust Bank Ma-

• Hang Seng • Trinkaus & • Concord Le- Co. laysia

Bank Burkhardt asing • HSBC James • British Bank

• HSBC In- KGaA(Alema • United Nor- Capei Cana- of the Middle
vestment nha) thern Fed. da Inc. East
Bank Asia • Guyerzeller Savings Bank • Hong Kong • Saudi British

• Hong Kong Bank AG • East River Bank Dis- Bank
Bank of Aus- (Suica) Savings Bank count Tra- • Cyprus Popu-

tralia • Bamerindus • Wells Fargo ding lar Bank

• Wayfoong • Midland Ar- HSBC Trade • Service Plus • Egyptian Bri-

Finance Ltd menia Bank Bank (Direct) tish Bank

(Cingapura) jsc • British Arab

• Forward Commercial

TrustGroup Bank

• Samuel Mon-
tagu (HSBC
Private Equi-
ty)

(fonte: home-page do HSBC Holdings plc)

Mas o conceito de globalização praticado pelo HSBC não é único: vários outros dos

grandes bancos do mundo atuam hoje no sentido de ampliar seu escopo competitivo

para a escala global. Para mencionar alguns gigantes que dessa forma estão

atuando: Citicorp"; ABN-AMRO Bank (Holanda) 10; Bank of America; Chase Manha~-}'

tan Bank; Bank of Tokyo-Mitsubishi; Deutsche Bank; Dresdner Bank; Sumitomo

Bank; Barclays Bank; Banco Santander; Banco Bilbao y Vizcaya.

7 5500 escritórios na Europa, Américas, Oriente Médio, África e Ásia 1 Pacífico
8 A home page do HSBC na Internet em 25/9/97 relacionava 89 instituições controladas, inclu-
indo bancos comerciais, bancos de investimento, seguradoras e outras empresas financeiras
9 1996 CITICORP ANNUAL REPORT- o banco está presente em 94 países com cerca de 1300
agências e 50 milhões de clientes
10 http://www.abnamro.be/network.htm - o banco oferece serviços em 70 países

http://www.abnamro.be/network.htm
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o modelo dominante globalmente, no caso dos grandes bancos varejistas, emana

do modelo adotado pela União Européia a partir da experiência do sistema fi-

nanceiro alemão: os chamados bancos universais, conglomerados financeiros to-

talmente integrados que prestam serviços financeiros como bancos comerciais, de

investimentos, seguradoras, corretoras de valores e companhias de leasing. 11

Esses bancos, tendo em vista sua universalidade, disponibilizando centenas de pro-

dutos, serviços e distribuição capilar, encorajam o cliente ao one-stop shopping e ao

uso do pacote total de serviços, no qual a conveniência de pontos dos distribuição,

os custos de mudança e a facilidade na gestão financeira a partir de um provedor

único se tornam os grandes atrativos de fidelização dos clientes.

Em contrapartida aos bancos universais, o sistema financeiro reserva espaço para

instituições especializadas em nichos, várias novas entrantes na indústria financeira,

com 'alto nível de sofisticação em suas áreas de atuação que focalizam apenas um

ou alguns mercados, ou mesmo atuam em nicho especializado em escala global,

como é o caso de 8ankers Trust, de J.P. Morgan, de Charles Schwab, de Reuters,

de Quicken e de Microsoft Money, São milhares de instituições. Esse tipo de com-

petidor oferece uma proposta de valor única, baseada em tecnologia e expertise su-

per desenvolvida e toda a organização, em termos de estrutura, recursos humanos,
"

habilidades e capacitações é desenhada para obter uma performance de picc(na
J

entrega desse valor único que é sua proposta comercial aos clientes. 12 ,

11 ROUSSAKIS, E-.- G.B. o . E. - p.52
12 TOTONIS H.& FOSTER, R. - B.B.T.H.R.B.
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Essa oposição entre bancos universais e bancos de nicho é tema que diz respeito

ao posicionamento estratégico dos bancos.

Posicionamento estratégico dos bancos

o posicionamento estratéqico" de um banco, como de resto de qualquer empresa,

principia com a definição estrita e rigorosa de:

• Quais produtos e / ou serviços serão ., Quais produtos e / ou serviços NAO

produzidos serão produzidos

• Quais serão os mercados-alvo ., Quais NAO serão os mercados-alvo

• Quais serão os clientes e segmen- ., Quais serão os clientes e segmen-

tos de clientes-alvo tos de clientes-alvo que NÃO inter-

essam

É importante ressaltar que o eficiente posicionamento estratégico depende de se

definir tanto o que a empresa pretende como o que a empresa NÃO pretende real-

izar dentro de seu escopo estratégico. A falta de uma definição clara desses limites

"positivo" e "negativo" é frequentemente responsável pela diversificação inadequ~aâ\,

ou pouco inteligente de uma empresa.

Desse posicionamento deriva, como consequência,
, .

o restante do posicionamento)
I

".. ~)
estratégico e da ação estratégica.

13 ROBERT, Michel - The Strategist CEO - Decision Process International - Quorum Books, USA,
1988
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Delimitação de escopo estratégico: Bancos de varejo (massa) x

bancos de nicho

Bancos de varejo, ou de massa, são aqueles bancos que, em seu posiciona-

mento,

• prestam muitos ou todos os serviços financeiros existentes no mercado

• atuam em muitos ou em todos os mercados locais (país)

• focalizam muitos ou todos os segmentos de clientes

Ao contrário, bancos de nicho, ou de atacado, são aqueles que em seu posi-

cionamento,

• prestam um ou poucos serviços financeiros especializados

• atuam em um ou poucos mercados específicos

• focalizam um ou poucos segmentos de clientes específicos

As características estratégicas fundamentais de um banco podem ser vistas no se-

guinte quadro:

I·,
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Tipo de negócio

Captação

Bancos de nicho

Empréstimos

Bancos de massa

• barata
• pulverizada
• pequenos deposi-

tantes sem poder de
negociação

• não há negociação de
taxas

• cara
• concentrada
• grandes investidores

com alto poder de ne-
gociação

• negociação de taxas
muito "dura"

Spread I receita

• caros
• pulverizados
• pequenos tomadores

com pequeno poder
de negociação

• não há negociação de
taxas

• baratos
• concentrados
• grandes tomadores

com alto poder de ne-
gociação

• negociação de taxas
muito "dura"

Risco
• elevado • estreito

Prestação de serviços

• baixo, porque pulveri-
zado em centenas de
milhares de operações
de valor pequeno

• alto, porque concen-
trado em poucas
operações de elevado
valor

Venda

• Centenas de opções
de produtos e serviços
e cobrança de tarifas
por serviço utilizado

• Restrita à área de ex-
pertise inerente ao
nicho de posiciona-
mento e remuneração
incorporada à transa-
ção

Distribuição

• agressiva
• ampla força de vendas
• ênfase ao cross-

selling (venda cru-
zada)

• negociação agressiva
• força de vendas

restrita e especiali-
zada

Custo

• ampla
• variada I múltipla
• opcional

• estrita
• focalizada
• única

• muito elevado, dada a
ampla estrutura de
distribuição e a in-
fraestrutura ne-
cessárias para con-
duzir milhões de
operações de milhões
de clientes

• baixo, dada a concen-
tração de clientes num
único ponto de vendas
ou por meio de nego-
ciação remota por
meios de comunica-
ção simples

"-.

"'"

,.,
, I
I ,
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Os bancos se colocam nas diversas posições existentes entre esses dois posi-

cionamentos estratégicos extremos. Cada banco pode apresentar, individualmente,

matizes de um ou de vários posicionamentos estratégicos simultaneamente.

Para os fins desta monografia, vamos nos circunscrever ao conceito e ao escopo

dos "grandes bancos varejistas", cujas características delimitamos a seguir:

1. clientela na casa dos milhões

2. ênfase estratégica ao varejo do negócio bancário: pessoas físicas e pessoas

jurídicas de pequeno porte

3. estratégia mercadológica multifocada, pois dirigida simultaneamente a vários

segmentos ou nichos, com ou sem especialização de estruturas de venda

4. penetração em todos os segmentos do mercado financeiro

5. penetração em todos os segmentos de clientes do mercado

6. conglomerados que reúnem a totalidade das opções no âmbito dos negócios fi-

nanceiros (todos os produtos, todos os serviços)

7. produtos / serviços padronizados, ou customizados em massa (às vezes per-

sonalizados)

8. crédito e captação massificados / pulverizados

9. prestação de serviços é parte importante da operação e fonte de vantagem com-
,

petitiva

10.receita relevantemente concentrada em tarifas, ao lado dos spreads da interrne-

diação

11.captação pulverizada, de baixo custo, através da capilarização da distribuição
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12.funding predominante de linhas de captação não sujeitas à negociação de taxas

13.rede de agências ampla, cobrindo todo o mercado em escala nacional

14.meios de distribuição variados, múltiplos, opcionais

15.operação de larga escala

16.administração da variável custos é estrategicamente fundamental

17.investimentos em infraestrutura de porte elevado

18.sistemas de informação e controle super desenvolvidos, sejam de operação ou

simplesmente de gestão

São grandes bancos varejistas:

No exterior (exemplos) No Brasil

(*) Diversos bancos estão tentando migrar para

HSBC Holdings PLC (UK) Banco do Brasil

Citicorp (USA) Bradesco

ABN-AMRO Bank (Holanda) Itaú

Bank of America (USA) HSBC Bamerindus

Chase Manhattan Bank (USA) Unibanco

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Japão) Real

Deutsche Bank (Alemanha)

Dresdner Bank (Alemanha)

Sumitomo Bank (Japão)

Barclays Bank (UK)

Lloyds Bank (UK) uma posição competitiva de grandes varejistas

Banco Santander (Espanha)

Banco Bilbao y Vizcaya (Espanha)

Crédit Agricole (França)

Societé Generale (França)

Toronto Dominion Bank (Canadá)

no Brasil. Exemplos de concorrentes já esta-

belecidos: Banespa, Banerj, Banco Excel

Econômico, Banco Bandeirantes, Banco de

Crédito Nacional. Exemplos de novos entran-

tes: Banco Santander, Banco Bilbao y Vizcaya,

BankBoston. Nenhum deles tem hoje a escala

para ser enquadrado como grande varejista.
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o ranking mais recente (30 de junho de 1997) dos grandes varejistas no Brasil as-

sim se apresenta:

R$ milhões

Bancos Patrimônio Ativos Lucro Retorno % Retorno %
líquido líquido sobre sobre ativos

patrimônio
Brasil 5.797 104.359 288 10,17 0,55

Bradesco 5.725 46.182 444 16,10 1,93

Itaú 4.098 37.875 345 17,54 1,83

Unibanco 2.466 26.574 177 14,87 1,34

Real 1.688 18.162 110 13,45 1,22

HSBC 1.320 14.506 (262) -19,85 -1,81
Bamerindus (1)

" . -(fonte: balanços consolidados das instituições)

(1) não divulga seu balanço desde fev97. Os dados se referem a dezembro de 1996

e antecedem a aquisição do Bamerindus pelo HSBC Holdings plc (UK).
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CANAIS DE DISTRIBUiÇÃO

Neste capítulo realizamos uma revisão bibliográfica de amplo escopo e caráter

eminentemente acadêmico sobre o tema "distribuição", sem ainda circunscrevê-lo

ao ambiente específico dos bancos varejistas. A distribuição bancária,

propriamente dita será tratada em capítulos subseqüentes, tanto em âmbito

internacional como no âmbito brasileiro, sendo este o objetivo específico desta

monografia. Este capítulo, portanto, deve ser entendido apenas como um pano de

fundo conceitual sobre o tema.

A distribuição é uma função essencial de marketing porque visa levar o conjunto

certo de produtos ou serviços, aos segmentos de mercado certos, no' lugar certo e

no momento certo.

A distribuição, na medida em que afeta diretamente a estimulação do consumidor

para a compra de um bem ou serviço, é uma das decisões mais críticas

enfrentadas pelas empresas. Um bom sistema de distribuição é indispensável para

se alcançar sucesso na comercialização porque, por seu intermédio, cria-se

.rnercado, particularmente o mercado alvo desejado pela empresa. A presença

física do produto ou serviço ao alcance do consumidor desperta o conhecimento a
,

respeito desse produto ou serviço, estimula-o a comprar e, caso se sinta satisfeito

em suas expectativas, a repetir sistematicamente a compra.

Portanto, uma boa estrutura de distribuição é fundamental para alcançar o

mercado alvo e dar vazão à produção da empresa, realizando assim seu objetivo
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fundamental, que está em sua própria essência enquanto empresa: produzir e

vender lucrativamente bens ou serviços.

Dado o seu impacto sobre a estratégiá de marketing de uma empresa, as decisões

sobre canais devem ser tomadas em estrito alinhamento com as demais variáveis

do composto de marketing. Elas têm efeito determinante sobre a política de

produtos, de preços e de promoção da empresa.

A distribuição de produtos ou serviços se faz através dos canais de distribuição,

também conhecidos como canais de marketing, ou de comércio. 1

Conceito

De acordo com Stern e EI-Ansary, citados por Kotler2, os "canais de marketing

podem ser vistos como um conjunto de organizações interdependentes,

envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço disponível para uso ou

consumo". E de acordo com Assael3, os "canais de distribuição são negócios

interdependentes que desempenham as funções necessárias para mover produtos

do fabricante ao consumidor".

A distribuição pode ser realizada por meio de recursos da própria empresa,

quando ela se relacionar diretamente com seu consumidor final através de canais

IKOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo, Atlas, 1993, p. 592
2STERN, LOUIS W. & EL ANSARY, ADEL I. Marketing Channels. EUA, Prentice Hall, 1982, p.3
3ASSAEL, Henry. Marketing Management. EUA, Kent Publishing Co., 1985, p. 483
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de venda direta, ou por meio de intermediários, quando ela utilizar outras

organizações para alcançar seu consumidor final.

Diz-se que a distribuição é dupla quando a empresa usa recursos próprios

juntamente com intermediários para alcançar os seus mercados-alvo. É o caso

das empresas que mantêm lojas próprias e lojas franqueadas a terceiros sob suas

especificações.

Níveis de canais

Um canal de distribuição de nível zero consiste em o fabricante vender

diretamente aos consumidores. Um canal de um nível contém apenas um

intermediário de vendas, como um varej:ista. Já um canal de dois níveis contém

dois intermediários, como o atacadista e o varejista. Há casos de canais de três

níveis, nos quais estão presentes um atacadista, um atacadista especializado e

um varejista. Canais mais longos existem, mas são raros os casos.f

Dinâmica de canal

Os canais de distribuição organizam-se dinamicamente de forma vertical,

horizontal ou multifacetada.

4KOTLER P. A.M., p.596
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Sistemas verticais

Em canais de distribuição convencionais, com componentes independentes, cada

participante, seja o produtor, o atacadista ou o varejista, procura atuar

independentemente, cada um buscando seu próprio benefício.5 Num moderno

sistema vertical, entretanto, o produtor, o atacadista e o varejista atuam como um

sistema unificado e cada um dos participantes do canal procura realizar seu papel

de modo a maximizar o proveito do conjunto do canal, minimizando os conflitos de

interesses potenciais.6

Os sistemas verticais são corporativos, administrados ou contratuais. No sistema

vertical corporativo, um mesmo proprietário é o produtor, e cumpre as funções do

atacadista e do varejista, dando harmonia de interesses ao todo que é a

corporação. No sistema vertical administrado surge vigorosa a presença do líder

do canal, seja ele produtor, atacadista ou varejista. O líder domina o canal e sua

predominância acaba por dar harmonia ao todo, embora cada empresa seja

independente. Finalmente, no sistema vertical contratual, empresas

independentes cumprem diferentes papéis entre a produção e a distribuição

através de contrato que regula o interesse entre as partes. Exemplos de sistemas

verticais contratuais são as redes patrocinadas por atacadistas, as cooperativas de

varejistas e os sistemas de franquias, estes a manifestação mais recente e mais

difundida de dinâmica vertical de canal.?

5KOTLER P. A.M.; p.608
6KOTLER P. A.M., p.609
7KOTLER P. AM., p.610
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Sistemas horizontais

Compõem sistemas horizontais duas ou mais empresas não relacionadas entre si,

às vezes de ramos de atividade distintos, que se reúnem e aos seus recursos para

explorar conjuntamente uma oportunidade de marketing emergente. Na verdade,

as empresas procuram explorar as sinergias existentes entre os seus recursos

para diluir riscos e maximizar benefícios com o mínimo investimento possível. Este

é um dos fundamentos da moderna política de alianças estratégicas entre

empresas. Adler, citado por Kotler, chama a dinâmica horizontal de canais de

marketing simbiótico.8 Assim, a reunião da Volkswagen e da Ford na América

Latina, formando a Autolatina, onde a Volkswagen somou sua extraordinária força

no mercado brasileiro à força da Ford no mercado argentino, procurando o

benefício comum das marcas sem perda de suas identidades. O mesmo se dá

com a reunião da IBM e da Itautec no Brasil, na Itec, para produção e distribuição

do supermini AS-400. E também a colocação de caixas eletrônicos de bancos em

supermercados. Os acordos de marketing simbiótico têm se multiplicado nos

últimos anos.

Sistemas de multicanais

As empresas procuram alcançar o seu público alvo por meio de mais de um canal,

simultaneamente. O objetivo é alcançar a máxima exposição possível do produto

ou serviço ao consumidor.

8ADLER, Lee. Symbiotic Marketing. EUA, Harvard Business Review, nov-dez/66, pp.59-71
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Uma mesma empresa pode manter, em um mesmo mercado regional, lojas

próprias, lojas franqueadas e ainda distribuir seus produtos por meio do

telemarketing e de malas diretas. Este é um exemplo do uso simultâneo de quatro

canais de marketing para vender o mesmo produto ou serviço para o mesmo

mercado geográfico. Às vezes, os canais são direcionados a segmentos distintos

do mesmo mercado, procurando explorar diferentes hábitos e expectativas de

consumidores de grupos diferentes. Outras vezes, entretanto, diversos canais são

usados indistintamente focalizando os mesmos mercados ou segmentos de

mercado e sua sinergia acaba reforçando a penetração do produto e o

conhecimento da marca em benefício do conjunto. Mas aqui está uma fonte de

conflitos entre componentes de canais que deve ocupar a atenção do gerente de

marketing de modo a conseguir um esforço integrado e coeso que resulte em

benefícios e não em conflitos.

A complexidade envolvida na gestão dos canais de distribuição

Há três áreas básicas de decisão na administração da distribuição e estas devem

ser consideradas cuidadosamente:

- (I) selecionar o sistema de canais.

- (11)administrar os intermediários.

- (111)administrar a distribuição física.9

9ASSAEL, H. M.M. p.495
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I. A seleção de um sistema de distribuição

o processo de selecionar um sistema de distribuição requer (1) o estabelecimento

dos objetivos de distribuição, (2) a determinação das influências ambientais e

corporativas sobre o sistema de canais, (3) a seleção dos intermediários no

sistema de canais, (4) a formulação de estratégias de distribuição e (5) avaliação e

(se necessário) a modificação do sisterna.l O .

(1)Os objetivos de distribuição devem especificar quais são os mercados alvo a

serem alcançados, o grau de penetração desejado nesses mercados e o suporte a

ser dado pelo fabricante aos intermediários de modo a viabilizar a consecução dos

objetivos.

(2)As influências ambientais que interferem sobre a decisão de escolha dos

canais são as características do consumidor, a concorrência, o sistema jurídico-

legislativo e o ambiente econômico.

Os segmentos de mercado, em função de suas peculiaridades, procuram

diferentes canais de distribuição para a aquisição de bens e serviços. O

consumidor sofisticado procura boutiques e lojas de especialidades para obter

produtos diferenciados enquanto que o consumidor orientado pelo preço procura

os produtos padrão vendidos a baixo preço em lojas de descontos e

supermercados. Portanto, conforme sejam o tipo ou os tipos de consumidores

IOASSAEL, H. M.M. P.495
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focalizados pela empresa, começa aí a delinear-se a decisão por canais de

distribuição.

Canais diretos de distribuição são mais eficientes quando os clientes são poucos,

grandes e geograficamente concentrados. Nestes casos a venda direta peJo

fabricante se torna economicamente viável. Mas se a empresa tem muitos clientes

pequenos e geograficamente dispersos, é provável que venha a fazer melhor

proveito do uso de intermediários para uma distribuição em escala nacional.Tl

Os concorrentes também cumprem seu papel na determinação de uma estrutura

de distribuição. Tendo em vista características semelhantes do mercado

consumidor, a empresa irá escolher uma estrutura de distribuição semelhante à

dos concorrentes diretos sempre que estes já não tenham vedado o acesso de

novos concorrentes aos canais existentes. Alternativamente pode a empresa

diferenciar completamente sua estrutura de distribuição como meio de diferenciar

ainda mais seu produto em relação ao mercado alvo.

O sistema jurídico é também relevante para a escolha de um sistema de canais

de distribuição. O direito contratual brasileiro permite a liberdade de contratar às

partes e por meio de contrato se estabelecem arranjos comerciais que incluem a

distribuição com exclusividade, a venda de linhas completas de produtos, a

cobertura de quotas de vendas de todos os produtos do fabricante, mesmo os

menos bem sucedidos, a delimitação dos territórios de vendas, a integração

vertical, etc. O direito de contratar é livre e faz lei entre as partes até quando não

11ASSAEL, H. MM... P.497
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seja manifestamente contra-Iegem, isto é, venha a ferir algum dispositivo legal que

constranja, por exemplo, a formação de monopólio de mercado. Neste aspecto, o

sistema de distribuição é um caminho para a formação de monopólios ou restrição

de competitividade.

o ambiente econômico também interfere sobre a decisão de escolha de um

sistema de distribuição. Em períodos de recessão as empresas tendem a evitar os

custos incorridos com a contratação de intermediários, tentando vender

diretamente ao consumidor.12 Isto, obviamente, encontra claros limites de

natureza puramente econômica, na medida em que também reduz o volume de

vendas e compromete a escala ótima do negócio. A questão aqui éa correta

avaliação do custo x benefício da força de vendas própria comparada à força de

vendas de intermediários. Mais sobre isto será tratado adiante quando da

avaliação do sistema de canais.

Já as influências corporativas que interferem na decisão sobre um sistema de

distribuição estão basicamente vinculadas às características do produto ou serviço

e às características da própria empresa que o produz.13

o tipo de produto ou serviço a ser comercializado é fortemente determinante da

estrutura de distribuição a ser escolhida. Produtos perecíveis, de grande porte, '

produtos complexos produzidos sob especificação e produtos de elevado valor

unitário são usualmente comercializados diretamente pelo fabricante, através de

força de vendas própria. Ao contrário, produtos padronizados, de tamanho

12ASSAEL, H. M.M. P.498
I3ASSAEL, H. M.M.P.498
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reduzido e de baixo preço relativo são usualmente distribuídos por meio de

intermediários.

Quanto a características da própria empresa, o fator de maior relevância é a

sua capacidade financeira e organizacional.

A cobertura espacial desejada é fortemente determinante da estrutura de

distribuição. Segmentos restritos em mercados espacialmente também restritos

podem ser cobertos sem muito esforço e sem muito capital pelo próprio fabricante.

Entretanto, quando a cobertura desejada é, por exemplo, o mercado de massa em

nível nacional, torna-se quase que indispensável a presença de diversos

intermediários em diversos níveis para garantir a cobertura do mercado, reduzir as

complexidades da administração de uma gigantescá força de vendas direta e

superar limitações de capital.14

As exigências de capital e o tamanho do mercado a ser atingido atuam em

conjunto na determinação do uso de intermediários. Claro está que empresas com

capacidade financeira limitada devem optar por distribuidores e representantes de

vendas para realizarem a sua distribuição, visto que, por meio deles, contam com

um reforço de caixa para a cobertura dos mercados.

A capacidade de produção da empresa é outro fator determinante na escolha da

estrutura de distribuição. A produção limitada recomenda distribuição direta ou um

número limitado de intermediários enquanto que a produção em massa

14ASSAEL, H. M.M. P.499
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recomenda o contrário: uma grande escala de produção exige uma grande escala

de vendas, só alcançável pelo esforço conjunto de muitos intermediários.

Uma grande e financeiramente poderosa empresa provavelmente irá liderar os

canais de distribuição para os seus produtos e serviços. Ela sempre irá liderar o

sistema de modo a obter a máxima lucratividade do conjunto que reverterá, afinal,

no máximo benefício dela própria.

(3) A seleção dos intermediários no sistema de canais envolve quatro tipos de

decisões: (a) a extensão dos canais, (b) a intensidade de cobertura alcançada

pelo sistema de canais, (c) os tipos de intermediários a usar e (d) a avaliação de

alternativas de canal.15

(a) A extensão dos canais se refere aos diferentes níveis de .intermediários a

serem usado pela empresa em sua estrutura de distribuição. Poucos

intermediários ou canais curtos favorecem o controle da empresa sobre seu

processo de distribuição. A decisão de encurtar os canais quase sempre se

destina a assumir maior controle sobre a distribuição. Assim, se uma empresa

encurta os seus canais com o objetivo de controlar a distribuição diretamente ela

deverá assumir as funções de distribuição que seriam normalmente

desempenhadas pelos intermediários. Essa decisão deve ser tomada à luz da

estratégia global da empresa e do resultado econômico pretendido.

15ASSAEL, H. M.M. P.499
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(b)O número de intermediários a ser selecionado em cada nível de canal é outra

decisão importante quanto à distribuição. Essa decisão diz respeito à intensidade

de cobertura alcançada pelo sistema de canais.

Bens de conveniência e matérias primas comuns devem ser estocados no maior

número de estabelecimentos possível. Isto é distribuição intensiva.16 17

A limitação deliberada do número de intermediários é feita quando se deseja um

posicionamento em mercados mais sofisticados. Essa limitação de canais e

intermediários facilita o controle da empresa sobre o posicionamento desejado,

garantindo preço, qualidade, serviço e outros componentes de valor para o público

alvo. Esta é a distribuição exclusiva.18

A distribuição seletiva é uma situação intermediária entre as duas anteriores.

Dado seu mercado alvo, seus recursos financeiros e sua capacidade de produção,

a empresa procura um certo número de intermediários de modo a com eles

estabelecer um relacionamento de parceria que lhe garanta a cobertura de

mercado desejada sem incorrer em dissipação de esforços.19

(c) Os tipos de intermediários cumprem um papel muito importante na escolha

dos canais. Assim, um posicionamento de produto em mercado de massa faz

16a fonte fundamental da decisão de compra por conveniência é a disponibilidade e facilidade de acesso ao bem
ou serviço desejado. por isso, as empresas que vendem produtos ou serviços de conveniência procuram,
normalmente, a maior intensidade de distribuição possível. os bancos varejistas, como prestadores de serviços de
conveniência, não são exceção à regra.
17ASSAEL, Henry. Consumer Behavior and Marketing Action. EUA, Kent Publishing Co., 1985, PP. 555-570
18ASSAEL, H. M.M. P.501
19ASSAEL, H. M.M. pp.500-50 1
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sentido com lojas de descontos e grandes atacadistas enquanto que o

posicionamento em nichos restritos de mercado faz sentido com lojas de

especialidades e venda direta.

(d) A avaliação de alternativas de canal se faz por meio de critérios

econômicos, critérios de controle e critérios de adaptação.20

o critério econômico procura avaliar se, dado um determinado custo, mais

vendas serão realizadas pela força de vendas da própria empresa ou através de

intermediários. A maioria dos gerentes de marketing acredita que a força de

vendas própria é mais eficaz, porque é melhor treinada, diretamente controlada e

motivada, e trabalha com absoluta exclusividade para a empresa. Entretanto, os

custos de manutenção de uma força de vendas direta são elevados e só se

justificam na medida em que produzam resultados economicamente

compensadores. A alternativa seria a contratação de um intermediário,

representante de vendas ou distribuidor, nas localidades ou regiões desejadas.

Estes, embora possam não trabalhar com exclusividade com a linha de produtos

de uma única empresa, têm as vantagens de ter relacionamentos comerciais já

estabelecidos na região em que atuam, trabalhar com produtos de outras

empresas que compõem uma linha de produtos sinérgica entre si e contar com

quantidade de vendedores maior do que seria razoável para uma única empresa.

E o mais importante, os custos de manutenção dessa força de vendas são do

intermediário, a quem a empresa pagará apenas comissões. Ponderadas as

variáveis de conveniência estratégica, a decisão, neste caso, se dá por critérios

estritamente econômicos: a força de vendas própria será escolhida sempre que

20KOTLER P. A.M., pp.602-603
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consiga produzir mais vendas e gerar maior resultado econômico do que um

intermediário.

Como regra geral, deve-se projetar o volume de vendas esperado de cada tipo de

intermediário, estimar os custos a serem incorridos pela empresa na contratação
/,

"

de cada tipo de intermediário e avaliar, finalmente, a capacidade que tem cada

intermediário para contribuir para o lucro final da empresa.

Os critérios de controle dizem respeito à necessidade de maior supervisão dos

intermediários. Vendedores próprios são diretamente treinados e controlados ao

passo que intermediários procuram maximizar seus próprios lucros, nem sempre

agindo no interesse do fabricante que representam. Isso inclui não dar cobertura

mercadológica além dos clientes usuais de sustentação, não dominar

características técnicas do produto e não usar os materias promocionais

eficientemente.

A contratação de um intermediário normalmente envolve um determinado prazo e

um contrato que vincula a empresa por um certo período. Critérios de adaptação

e reversão de opções de distribuição devem ser utilizados para a escolha correta.

(4) A formulação de estratégias de distribuição

Quando o fabricante procurar estimular a demanda por parte do consumidor

através dos canais de distribuição, seja por meio de venda direta ou por meio de
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intermediários, diz-se que esta é uma estratégia de "empurrar" o produto (push

strategy) através dos canais de distribuição.21

As táticas para "empurrar" o produto incluem prover maiores margens ao

intermediário para estimulá-lo a vender, oferecer esquemas de propaganda

cooperada entre produtor e canais, oferecer descontos por quantidades maiores,

promover concursos de vendas e oferecimento de bônus, oferecer programas de

treinamento centralizado aos vendedores dos intermediários, oferecer

exclusividades territoriais ou sobre produtos a intermediários e suprir os

intermediários com variedade de material promocional para uso no ponto de

venda, como displays, posters, take-ones, etc. Todas estas táticas são destinadas

a estimular a demanda através da dinamização internamente induzida dos canais

de distribuição.

A outra alternativa para que o fabricante estimule a demanda é o esforço

promocional externo, realizado fora dos canais de distribuição. Neste caso,

basicamente o consumidor é estimulado a procurar o produto através de

propaganda e, deste modo, ele irá "puxar" (pull strategy) o produto que é colocado

disponível nos canais de distribuição.22

Fundamentalmente, as táticas utilizadas para implementar essa estratégia incluem

a propaganda de massa, em escala nacional ou regional, as promoções através

de coupons de desconto e prêmios diretos ao consumidor, a ênfase e a

comunicação intensiva do fator qualidade para estimular lealdade à marca, a

21ASSAEL, H. M.M. P.503
22ASSAEL, H. M.M. P.504
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garantia e o serviço pós-venda e o desenvolvimento de linha de produtos completa

no ramo de atividade.

Efetivamente, o uso combinado de táticas das duas estratégias de estimulação de

demanda são recomendáveis para um maior vigor na distribuição.

(5) A avaliação e modificação da estrutura de distribuição

o último passo no conjunto de decisões que envolve a seleção de canais é a

avallação de performance dos canais ea determinação sobre a necessidade de

modificações na estrutura de distribuição.

Por meio da avaliação, procura-se aferir se os intermediários estão ou não

realizando as atividades chave do processo de distribuição corretamente. Isto se

faz basicamente comparando os resultados obtidos com os objetivos fixados para

cada um dos intermediários, seja em termos de receitas, custos e margens, seja

na realização efetiva de tarefas inerentes ao seu papel como a promoção junto

aos pontos de venda e a manipulação física de produtos.

A modificação de uma estrutura de distribuição se faz quando os canais e

intermediários atualmente empregados alcançam penetração mercadológica ou

têm produtividade aquém daquela desejada pela empresa. A modificação inclui

decisões como ampliar a intensidade da distribuição, verticalizar canais de

distribuição através da aquisição de intermediários, estreitar o relacionamento com

os atuais intermediários de modo a assegurar-lhes melhores condições de venda,
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rever integralmente a estrutura de distribuição dada a estratégia mestra proposta

para a empresa e até mesmo, em certas circunstâncias, reduzir a intensidade de

distribuição com um retrenchment que fortaleça a empresa em posições chave já

conquistadas, o que ocorre via de regra quando a empresa tem situação financeira

que recomenda um posicionamento de foco segmentado ao invés do crescimento

de vendas no mercado como um todo.23

11.A administração dos intermediários

Esta é a segunda área de decisão fundamental na administração de canais e

envolve um conjunto de atividades que inclui o recrutamento de intermediários, a

motivação destes intermediários e sua avaliação contínua.24

Ao recrutar intermediários surgem como relevantes os seguintes critérios:

· Contatos e relacionamentos entre o intermediário e os segmentos target da

empresa.

· Performance conhecida de vendas e capacidade atual de vendas.

· Reputação e capacidade real na prestação de serviços e na entrega.
r
t

t
I

· A estatura profissional dos administradores.

23ASSAEL, H. M.M. PP.504-507
24ASSAEL, H. M.1t PP.507-508

À '



Canais de distribuição; marketplace x marketspace 87

· A situação financeira do intermediário.

· Equipamentos e instalações adequados para manipular os produtos da empresa.

· A propensão para trabalhar com sua linha de produtos em particular.

· A tradição no mercado.

· O ritmo de crescimento e o potencial futuro de crescimento.

· A reputação sobre o nível de cooperação efetiva com seus fornecedores.

A motivação dos intermediários se faz por diversos modos, como o oferecimento

de maiores margens de comercialização, a adoção de escala diferenciada de

descontos segundo as quantidades vendidas, a assistência financeira aos

intermediários, a realização de propaganda cooperada, os concursos de vendas e

vários outros métodos complementares entre si.

A avaliação de performance inclui a comparação do nível atual de vendas com o

nível anteriormente realizado, as vendas efetivas comparadas com as _quotas

definidas de venda, as vendas de um intermediário comparadas com as vendas de

outros intermediários, o tempo médio de entrega ao consumidor ou comprador, a

manutenção de um nível adequado de estoques, a cooperação com os esforços

promocionais e de propaganda da empresa e o nível geral de prestação de

serviços.
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111.A implementação de sistemas de distribuição física

Os sistemas de distribuição física dos bens e serviços favorecem o movimento

destes através dos canais de distribuição até alcançarem o consumidor ou usuário

final. O consumidor avalia a empresa não apenas pela qualidade de seus produtos

ou serviços e pela forma como são vendidos, mas também pela forma como esses

produtos lhes chegam efetivamente às mãos em termos de prazo, embalagem,

preservação e serviço pós-venda.

A eficiência na distribuição é, em última análise, mensurável pelos inpuis alocados

no sistema em termos de custos e investimentos e o output obtido em termos de

processamento físico propriamente dito e em termos de satisfação do consumidor.

Há, entretanto a considerar que há um claro frade-off entre o nível de satisfação

do consumidor e o custo da distribuição. Níveis muito elevados de satisfação do

consumidor costumam implicar em níveis elevados de estoques, em meios mais

rápidos de transporte e em depósitos menores e descentralizados com

localizações físicas em áreas nobres, e tudo isso em conjunto representa custos

muito elevados. O esforço no sentido da redução dos custos da distribuição física

irá, entretanto, impactar o grau de satisfação do consumidor.

Entre os próprios elos da distribuição física há também frade-offs em termos de

custos. A redução dos custos de estoque significa o aumento dos custos com

entrega por meios mais rápidos. Os custos de armazenamento podem ser

reduzidos fechando depósitos em áreas nobres e centralizando o armazenamento
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em grandes depósitos mais retirados, mas isso implica no aumento dos custos de

transporte e no aumento dos volumes e dos custos de estoque. Os custos de

transporte podem ser reduzidos por meio da utlização de meios de transporte mais

lentos e mais baratos mas isso, além de reduzir a satisfação do comprador, ainda

retarda os pagamentos e compromete o capital de giro da empresa fazendo-a

incorrer em custos financeiros.

O esforço da administração deve focar a minimização dos custos até o ponto em

que esta comece a reduzir a satisfação de seus clientes de modo a impactar o

nível de vendas. O cliente pode, por meio de pesquisa direta, dizer claramente

qual é o seu nível de expectativa em relação ao sistema de distribuição física

adotado pela empresa. Muitas vezes, no afã de perseguir a qualidade, as

empresas procuram dar ao cliente um nível de satisfação que excede suas

expectativas e isso acaba acarretando custos mais do que proporcionais ao

crescimento das vendas simplesmente porque o consumidor não consegue

discernir esse plus de serviço. O contrário também é verdadeiro e perigoso.

Tentativas de redução de custos que não levem em consideração a variável

fundamental representada pela expectativa do cliente acabam por reduzir mais as

vendas do que os próprios custos, acarretando um resultado econômico

deteriorado quando o que se desejava era justamente o contrário.

Nesse sentido, a grande tarefa da administração é estabelecer, com base na

expectativa dos clientes, os objetivos do sistema de distribuição física em termos
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de serviço ao consumidor (output) e custos (inputs) e avaliar continuamente sua

performance, para corrigir os desvios de forma tempestiva.25

As peculiaridades do marketing de serviços e seu impacto sobre a

distribuição

A prática normal em marketing é usar a palavra "produto" genericamente para

representar tanto um bem físico, como um serviço ou .mesmo uma idéia. Desta

forma, o marketing de serviços é freqüentemente discutido no contexto do

marketing de bens físicos. Há muitas razões que justificam esse procedimento

mas também é verdade que há características peculiares do marketing de serviços

que têm importantes implicações sobre a estratégia e a administração dos canais

de distribuição.

São estas, as características da "Intanqibilldade'', da "inseparabilidade entre a

produção e o consumo", da "perecibilidade" e da "heterogeneidade".26

A intangibilidade é inerente ao serviço. Embora possa haver manifestações

físicas do serviço, como o avião utilizado no transporte de passageiros, o serviço

em si só pode ser discernido de forma intangível pelo cliente, no exemplo aquele

que está viajando e recebendo o serviço de transporte físico de sua pessoa.

25ASSAEL, H. M.M. pp.509-515
26BOWERSOX, DONALD 1. & COOPER, M.BIXBY. Strategic Marketing Channel Management. EUA,
McGraw-Hill, 1992, pp.420-421
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Porque é muito mais difícil comunicar os atributos diferenciais de um serviço do

que de um produto, o esforço de marketing deve se concentrar em tornar o serviço

mais tangível dentro de sua intangibilidade aos olhos do cliente, e focalizar mais a

imagem da empresa que produz o serviço, do que o serviço em si.27

Uma maneira de tornar serviços mais tangíveis é desenvolver um objeto físico que

representa o serviço. Os bancos desenvolveram os cartões de crédito

primeiramente como uma manifestação física do crédito. A pessoa tem crédito

"armazenado e o carrega consigo". Depois, esse mesmo símbolo tangível de um

serviço não tangível foi sendo sofisticado e encontrou muitas variações, sempre

voltadas à diferenciação do cliente, da empresa que produz o serviço ou de

características dos próprios cartões de crédito. Desde que, muitos serviços não

podem ter um objeto que o simbolizem, a outra maneira de tornar um serviço mais

tangível é provocar no cliente, via comunicação, associações mentais com objetos

tangíveis.28

A imagem da empresa é importante porque ela é mais tangível do que o serviço

em si. O produtor do serviço tem capacidades e expertises que representam o

serviço que executa. Portanto, comunicar essas habilidades e expertises é uma

forma de tornar o serviço mais tangível e o reconhecimento da credibilidade da

empresa é um atributo indispensável que deve ser comunicado com privilégio.

A inseparabilidade entre a produção e o consumo tem duas importantes

dimensões. Primeira, a produção e o consumo de um serviço frequentemente,

27ASSAEL, H. M.M. P.699
28ASSAEL, H. M.M. P.699
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ocorrem simultaneamente. Jogos desportivos, concertos musicais e viagens, por

exemplo, são consumidos no mesmo momento em que estão ocorrendo.

Segunda, há a participação do próprio consumidor no processo de produção do

serviço. Os clientes literalmente entram na "fábrica" em que o serviço é produzido

e estão pessoalmente envolvidos no processo de produção.29

A simultânea produção e consumo dos serviços significa que a distribuição dos

serviços deve ser simples, no sentido em que se elimina uma série de

intermediários e funções intermediárias da distribuição. Os serviços devem ser

levados para perto do consumidor, e isso implica em muitos pontos de

atendimento. Porém, essa imediatidade entre produtor e consumidor faz com que

a imagem do produtor do serviço também se torne mais importante.30

A perecibilidade é relacionada com a inseparabilidade na medida em que, uma

vez que o serviço é produzido, ele não está mais disponível para venda até que

ocorra a produção uma segunda vez. Quer isto dizer que os serviços não podem

ser estocados para venda no momento em que ocorrer a demanda. As

instalações, os equipamentos e as pessoas envolvidas na prestação do serviço

devem estar disponíveis no exato local e no exato momento em que os clientes

desejam usá-los. Isto coloca um grave dilema para as empresas de serviços

porque a demada é altamente variável ao longo não só do próprio ano, como

ocorre com a sazonalidade própria de alguns bens físicos, como ao longo de um

mês ou mesmo ao longo de um dia. Um dimensionamento de capacidade capaz

de atender prontamente todos os clientes certamente irá agradá-los muito, mas

29BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. pp.420-421
30ASSAEL, H. M.M... p.702
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isto implicará em custos probitivos que serão transformados em preços também

probitivos para a maior parcela dos clientes. Ao contrário, a capacidade

dimensionada para .períodos de normalidade pode ser economicamente

interessante mas certamente terá efeitos negativos sobre a satisfação dos

clientes, quando haja um momento de pico de atendimento e as pessoas tiverem

que esperar numa longa fila.31

É muito mais difícil para as empresas de serviços regularem a oferta em função da

demanda. Basicamente, há duas estratégias para isso, segundo Sasser32, citado

por Assael: (1) variar a oferta de acordo com a demanda e (2) manter a oferta

relativamente constante mas "alisar" a demanda de modo a evitar excessos de

capacidade.

Variar a oferta inclui técnicas como prestar apenas os serviços essenciais durante

os picos e deixar os não essenciais para momentos de ociosidade. Ou estimular

os próprios clientes a se auto-atenderem usando equipamentos de auto-serviço.

Ou compartilhar equipamentos e recursos humanos em momentos em que a

demanda é menor, como fazem as companhias aéreas ao compartilhar pessoal de

terra e equipamentos em aeroportos de menor tráfego aéreo. Ou usar pessoal

empregado em tempo parcial para trabalharem nos horários de pico.

Já, alisar a demanda implica em alterar comportamentos do consumidor. Pode-se

conseguir isso diferenciando o preço do atendimento, cobrando mais por·

. 31BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. p.421
32SASSER, W.Earl. Match supply and demand in service industries. EUA, Harvard Business Review, nov-
dezJ76, pp.133-140
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atendimentos em horários de pico e menos em horários ociosos. Isso vai estimular

a demanda em horários e dias fora dos de pico, como fazem os hotéis e

companhias aéreas.

.
A heterogeneidade diz respeito ao fato de que a indústria de serviços é uma

indústria "trabalho intensiva". São pessoas, as vezes auxiliadas por máquinas, que

prestam a maioria dos serviços. Essas pessoas têm comportamentos variáveis,

que implicam em heterogeneidade na prestação dos serviços e isso tem um

grande impacto sobre a qualidade. Diferentes empregados dentro da mesma

empresa de serviços, e também o mesmo empregado em diferentes horas do dia,

podem variar na sua habilidade ou na sua disposição para prestar o serviço.

Portanto, a estandardização e o controle de qualidade são extremamente difíceis

em empresas de serviços.33

A heterogeneidade na prestação dos serviços significa, para o consumidor,

maiores incerteza e risco na compra dos serviços. Quanto maior for a variação nos

serviços prestados por uma empresa, menos leal será seu cliente,

comprometendo as vendas, e isso recomenda buscar-se a maior estandardização

possível.34

o treinamento dos recursos humanos é essencial para se alcançar essa

estandardização.

33BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. P.421
34ASSAEL, H. M.M. P.700
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É possível também, com a evolução da eletrônica e da robótica, usar-se máquinas

para a prestação de serviços, como os bancos já vêm fazendo em larga escala

através do uso dos caixas automáticos.

A qualidade finalmente obtida na prestação de serviços vai ocupar um papel

indispensável na redução da incerteza e do risco aos olhos do cliente, por meio do

efeito decisivo da comunicação boca-a-boca que é relevantíssimo nas empresas

de serviços.

As implicações sobre os canais

Há pelo menos duas importantes implicações35: primeira, porque os serviços são

intangíveis e a produção ocorre simultaneamente ao consumo, várias funções da

logística de distribuição ficam minimizadas. Estoques, armazenamento e

transporte de serviços são literalmente ignorados no design dos canais de

distribuição de serviços. A minimização dessas funções abre caminho para a

segunda grande implicação: a falta de intermediários na indústria de serviços

financeiros. Até onde existam intermediários na indústria de serviços, estes são

tipicamente agentes de vendas ou distribuidores, desde que não há estoques para

ser comprados e distribuídos. Desta forma, os canais de comercialização, nas

indústrias de serviços tendem a ser relativamente diretos, entre o produtor e o

consumidor. Algumas das complexidades no relacionamento com intermediários

desaparecem mas a necessidade de prestar serviços diretamente acarreta outra

sorte de complexidades.

35BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. P.421
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Oferecer os serviços em mais de uma localidade eleva os custos porque torna-se

necessário duplicar ou multiplicar as instalações. Esta é uma importante razão

pela qual a produtividade nas empresas de serviços é muito menor que nas

indústrias de bens físicos. Por isso as empresas de serviços, ao mesmo tempo em

que buscam aprimorar sua estrutura de distribuição, procuram reduzir custos e

aumentar a produtividade através de uma forma de produzir mais centralizada.

Pode-se conseguir isso através da redução da rede de lojas ou filiais de prestação

de serviço encorajando o cliente a movimentar-se em viagens mais longas por

meio de incentivos de preço ou de um excepcional conforto de lojas modernas,

amplas e com diferenciais de atendimento. Pode-se combinar a manutenção de

uma rede ampla de prestação de serviços triviais com a manutenção centralizada

de serviços especializados. Pode-se encorajar o one-stop service shopping

oferecendo-se uma combinação de serviços e até produtos físicos em uma mesma

localidade de modo a atrair consumidores de uma área muito mais ampla ao

mesmo em que se compartilha os custos de instalação.

Mas, tanto a distribuição mais eficiente como custos menores e produtividade

superior podem ser alcançados pelas empresas de serviços através da revolução

tecnológica que se manifesta em nossos dias.

Métodos de distribuição de serviços

Há três métodos distintos pelos quais o produtor de serviços pode ter contato com

seus consumidores:
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(1) O método tradicional de fazer com que o cliente vá à loja ou instalação da

empresa, (2) o método também tradicional de fazer com que a própria empresa vá

ao cliente e (3) colocar os serviços ao "alcance do braço" do cliente, este um

approach muito mais recente e de importância central para este estudo porque

afeta diretamente os bancos através do desenvolvimento da tecnologia de

informática e de comunicações.

Os dois primeiros métodos se definem claramente no âmbito do conceito de

cadeia de distribuição física (marketplace). O terceiro método penetra a seara do

conceito emergente e revolucionário de "cadeia de distribuição eletrônica, ou

virtual" (marketspace).

O quadro a seguir esclarece melhor estas opções.36

Natureza da interação Unico ponto de venda Múltiplos pontos de

entre empresa e cliente venda

Cliente vai à empresa Teatro, barbeiro Serviço de ônibus, rede

de lanchonetes

Empresa vai ao cliente Jardinagem, taxi Correios, guinchos

Cliente e empresa Cia. de cartões de Rede de rádio e TV, Cia.

transacionam ao alcance crédito, TV local de telefone, bancos

do braço (por correio ou

meios eletrônicos)

36BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. P.422
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Tendo em vista essas opções, há três approaches fundamentais atualmente

identificados para desenvolver estratégias de distribuição nas empresas de

serviços:

(1) A corporificação (tangibilização) dos serviços

Embora os serviços sejam realmente intangíveis, e isso é de sua própria essência,

eles podem ser transformados em objetos tangíveis ou pelo menos associados a

objetos tangíveis.

Exemplifica-se com o transporte de passageiros. O serviço é intangível mas há um

objeto que o corporifica que é o ticket de passagem. Os tickets podem ser

armazenados e distribuídos através de variada rede de canais de distribuição,

tanto quanto um produto físico. Empresas aéreas desenvolveram grandes.
vantagens competitivas justamente através da rede de distribuição de suas

passagens e de seu sofisticado sistema de reservas on-line.

Os canais de distribuição de uma empresa aérea podem ser efetivamente

complexos, usando vários intermediários em vários níveis, estruturados tanto

verticalmente quanto horizontalmente e fazendo uso de várias oportunidades

conjuntas de marketing simbiótico. Estes são atributos que assemelham a venda

do serviço de transporte aéreo de passageiros aos métodos clássicos de \
\
\

distribuição de bens físicos acima tratados amplamente.37

37BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. P.423
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A manifestação física dos serviços pode resultar em canais de distribuição ainda

mais inovadores quando o serviço, em sua totalidade, pode ser transformado num

objeto físico. A integração pelos bancos de múltiplas funções aos cartões de

crédito originais transformaram os atuais cartões de crédito em verdadeiros

"bancos de bolso", pois cumprem simultaneamente diversas tarefas inerentes a

um banco, como servirem de garantia de cheques apresentados simultaneamente,

serem utilizados como simples cartões de débito ou chave de transferência

eletrônica de fundos através dos terminais point-of-sale (POS), serem utilizados

como cartão de acesso a equipamentos de auto-serviço nas instalações dos

bancos ou fora delas e aí obtendo variados serviços como obtenção de

informações, transferência de fundos, investimentos, saques, obtenção de

empréstimos pré-aprovados, etc.

Mais recentemente, essa corporificação física de serviços bancários num objeto

único se faz através de terminais remotos ou de dispositivos eletrônicos variados,

alguns de comercialização em massa como micro-computadores, aparelhos fax,

telefones especiais tipo "minitel" (França), aparelhos de TV interativos, pagers,

cartões inteligentes e mais uma indecifrável gama de inovações que estão sendo

e serão trazidas à luz pela eletrônica e pela informática modernas em velocidade

inovadora sempre crescente. Aparentemente, e este será um tema tratado com
1\

especial cuidado em capítulo à frente dado que faz parte da essência deste

trabalho monográfico, a indústria bancária está caminhando para uma era

dominada pelo auto serviço direto, na qual os bancos. em particular os bancos

brasileiros. muito pouco se parecerão com os bancos gue conhecemos e

utilizamos nos dias de hoje.



Canais de distribuição; marketplace x marketspace 100

(2) O desenvolvimento de métodos de contato alternativos

É e será essencial para as empresas de serviço o desenvolvimento de diversos

métodos alternativos para contato com seus clientes.38

Tradicionalmente, e até bem pouco tempo, o canal de distribuição representado

pelo serviço interpessoal direto era o único ou mais freqüentemente utilizado canal

de distribuição para as empresas de serviços.

o serviço pessoal em uma empresa de serviços está e cada vez mais estará

convivendo com o serviço por telefone, por fax, por mala direta, por terminais

remotos, por TV, por máquinas e robôs, todos eles sendo utilizados como canais

distribuição múltiplos atuando simultaneamente para levar o mesmo serviço

essencial aos mesmos clientes ou segmentos de clientes de uma mesma

empresa.

Em se tratando de serviços, o cliente moderno procura instintivamente, e cada vez

mais, por "conveniência".

(3) O desenvolvimento de canais logísticos onde simplesmente não havia

nenhum anteriormente

o exemplo da distribuição dos tickets das companhias aéreas e, em particular, o

exemplo da revolução da distribuição nos bancos, mostram que haverá canais e

38BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. P.424
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nuances logísticas extremamente inovadores nas indústrias de serviços no futuro.

Essa criatividade tem sido em grande parte tolhida pela ênfase demasiada e

distorcida que tem sido dada às diferenças entre produtos físicos e serviços e à

dificuldade de distinguir claramente a diferença entre a produção do serviço e sua

distribuição, nas empresas de serviços. Como vivemos numa economia

crescentemente dominada pelos serviços, este é um tema de especial importância

e a competição entre as empresas de serviço vai demandar cada vez mais

soluções criativas e inovadoras para os problemas de distribuição.39

De fato, a distribuição na moderna indústria de serviços, e particularmente para os

bancos, parece ser a chave de vitória no moderno ambiente competitivo.

Marketplace versus marketspace40

Ao lado da cadeia de valor física, definida como uma sequência de atividades que

produzem valor para os clientes, aí incluídas a logística de suprimentos, as

operações, a logística de distribuição, marketing e vendas, serviços e pós-venda41 .

avulta agora a cadeia de valor virtual, produto da maturidade da infraestrutura da

sociedade da informação.

Bancos provêm serviços para seus clientes nas agências (um serviço físico) tanto

quanto serviços eletrônicos online (um serviço virtual). O ambiente do serviço físico

39BOWERSOX & COOPERo S.M.C.M. P.425
40 RA YPORT, Jeffrey F. & SVIOKLA, John J. - Exploiting de Virtual Value Chain - Harvard Business Review,
nov-decI1995, p.75 - 85
41 PORTER, Michael- Competitive Advantage, USA; Free Press, 1985
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é O tradicional marketplace enquanto que o ambiente do serviço virtual se define

como o "marketspace".

É fundamental para os executivos compreender como as suas empresas poderão

gerar valor tanto no mundo físico como no mundo virtual. São dois mundos

interdependentes, que se reforçam e trazem oportunidades de desenvolvimento

mutuamente amparadas. Mas seus desafios e táticas são completamente diferentes.

o modelo de cadeia de valor tradicional, como apresentado por Porter em 198542
,

trata a informação como um elemento de suporte à cadeia de valor física, e não

como uma fonte de valor ela mesma. Mas o fato é que a evolução do ambiente

virtual tem mostrado que uma cadeia de valor virtual é capaz de gerar valor

isoladamente, tanto quanto em apoio a uma cadeia de valor física.

A cadeia de valor virtual cria valor através da informação. A criação de valor, em

cada estágio, envolve uma sequência de cinco atividades: coletar, organizar,

selecionar, sintetizar e distribuir informação.

A IUMA (Internet Underground Music Archive) está desafiando a cadeia de valor

tradicional dos produtores de música (COs ou cassettes). Uma empresa tradicional

procura localizar grupos musicais desconhecidos, talentosos, avaliar seu valor

comercial, então realizam uma gravação em estúdio, lançam o CD/cassette,

promovem-no através da mídia e cuidam de vender seus produtos fisicamente. A

IUMA coloca a música e até imagens e entrevistas de musicas desconhecidos na

42 PORTER, Michael- Competitive Adyantage, USA, Free Press, 1985
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ouvirem como adquirirem através da rede as peças musicais que desejem, tudo isto

feito de forma extremamente ágil e barata. A Questão, para os executivos das

produtoras de discos, é como manter suas cadeias de valor tradicionais, nas quais

investiram decididamente e possivelmente ao longo de muitos anos, gerando ativos

imobilizados significativos (esta é caracteristicamente a situação dos grandes

bancos varejistas que tinham em sua rede de agências o seu principal canal de

distribuição e seu principal componente de custo) e como se beneficiar do espaço

virtual. simultaneamente.

A utilização da cadeia de valor virtual em apoio à cadeia de valor física permite

um controle muito maior do negócio. Federal Express, Wal-Mart e Frito Lay são

exemplo de empresas que controlam, e permitem aos seus clientes que monitorem

suas operações através da WWW (Internet). Um cliente da FedEx pode monitorar

mundialmente a situação de sua encomenda despachada, através da conexão ao

endereço da FedEx na Internet. Este é um serviço gratuito que agrega muito valor -

e muita lealdade - aos clientes da FedEx.

É possível administrar as operações, desenvolver produtos e adicionar valor

através do espaço virtual, de maneira mais rápida, melhor e com mais

flexibilidade, a um menor custo. A Ford, por exemplo, ao desenvolver seu carro

mundial (Mondeo/Contour), colocou a atividade de desenvolvimento do produto no

marketspace. A Ford desejava criar um carro que incorporasse sua melhor

engenharia, o design e o talento mercadológico de suas unidades no mundo inteiro.

Para isso, criou um "grupo de trabalho virtual global" para desenvolver o carro.
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Dessa forma, extraiu de seus quadros o melhor talento e a visão mais ampla

possível. Esse grupo construiu e testou protótipos num ambiente de computador

simulado e compartilhou desenhos e informações entre si, através de uma rede

mundial, 24:00 por dia. Todos podiam ver o projeto de forma holística de modo a

alcançar o objetivo: um carro mundial, com aceitação mundial, de alta qualidade,

que reunisse o aprendizado e a experiência de seus técnicos em todo o mundo.

Todo administrador, hoje em dia, sabe que a competitividade depende de se

conseguir maior performance, em termos de valor para o cliente, a custos de

desenvolvimento e produção competitivos. A Toyota, por exemplo, é uma empresa

que tem, consistentemente conseguido isso: desenvolve e produz veículos

altamente diferenciados ao menor custo possível. Através da cadeia de valor

virtual é possível, de fato, entregar-se valor excepcional aos clientes a custos

incrivelmente baixos.

Internet Banking, por exemplo, representa uma opção de custo extremamente baixo

quando comparada com a tradicional prestação de serviços por meio de agências.

Em pesquisa realizada pela Booz, Allen & Hamilton - Financiai Services Group em

199643, mais de 2/3 dos bancos que têm sites na Internet declararam que gastaram

menos de US$ 25 mil para implantá-los na rede mundial e 84% declararam gastar

menos de US$ 25 mil por ano para dar manutenção aos seus sites. Ainda que esses

custos possam subir significativamente à medida em que os bancos expandam a

atratividade, a interatividade, o tamanho e a funcionalidade de seus sites, esses

custos provavelmente ficarão muito abaixo dos US$ 1,5 a 2,0 milhões, que são o

43 BURNHAM, Bill. A survey of current and future deyelopment of Internet Banking. Booz, Allen & Hamilton
Briefs, third quarter 96, USA
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custo de implantação de apenas UMA AGÊNCIA, e muito abaixo de seu custo

anual de operação e manutenção, que gira em torno de US$ 350 a 500 mil. É bom

frisar que uma grande. agência é, normalmente capaz de prestar serviços para 10

mil clientes do varejo, circunscritos em uma estreita região geográfica, enquanto que

um site na Internet é capaz de atender um ilimitado número de clientes, em âmbito

mundial.

Mais do que isso, além de se entregar valor para o cliente, através da cadeia de

valor virtual, é possível obter-se valor através dela, por meio do estabelecimento

de relacionamento extremamente próximo e personalizado com os clientes. No

mundo da alta tecnologia abundam os exemplos de relacionamento incrementai com

os clientes. A DEC (Digital Electronic Corporation) é, neste caso, um exemplo. Por

meio da Internet, seus clientes acessam os representantes de vendas, procuram

produtos e serviços, estudam as especificações dos equipamentos DEC e

efetivamente obtêm produtos DEC para um teste. Também a Oracle, que distribui

seus softwares de bancos de dados tanto pela rede de distribuição física como pela

rede virtual.

Outras empresas vêm o mundo virtual como um desafio excepcional, mas também

uma grande oportunidade de estabelecerem novos relacionamentos bastante

estreitos com os clientes, a ponto de poderem rever o próprio eixo central de

seus negócios. É o exemplo da USAA - United States Automobile Associàtion.

Originalmente uma entidade de corretagem de seguros automobilísticos, a USAA

começou a usar a tecnologia da informação para realizar seus negócios tradicionais.

Com o passar do tempo, a USAA integrou as informações a respeito dos clientes e
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as distribuiu através da empresa de modo a habilitar os funcionários a prover

produtos, serviços e assessoria a todo cliente que esteja em contato com a

empresa. Agora, a USAA oferece uma vasta gama de produtos financeiros e

também produtos físicos, desde jóias até automóveis, a seus clientes. Ademais,

agregando estudos estatísticos à sua base de clientes, a USAA se tornou um

excelente comprador para seus clientes cativos. Hoje, a USAA é um dos maiores

comerciantes via marketing direto dos EUA, entregando produtos físicos através de

sua cadeia de valor física, sendo esta sensibilizada e potencializada pela cadeia de

valor virtual.

Pensando de uma maneira ampla na integração do mundo físico com o virtual, os

executivos podem se capacitar a criar ativos digitais de grande valor que, por

sua vez, podem mudar completamente a dinâmica competitiva dos vários

ramos de atividade. A Image Technology International (pertencente à MCI

Communications Corp.) faz exatamente isso. Seu negócio é o mundo das imagens,

da fotografia, mas transformou sua matéria prima em códigos digitais. A empresa

detém um gigantesco banco de dados de imagens digitalizadas, que podem ser

modificadas segundo as necessidades de seus clientes, e estes, sempre que

precisam de uma imagem para qualquer peça promocional, recorrem à ITI, que

apresenta respostas muito ágeis. e bastante mais baratas do que os meios

tradicionais de se obter fotografias. As câmeras digitais registram as imagens pela

metade dos custo dos processos químicos tradicionais e, além disso, permitem 6

arquivamento dás imagens em computador, sua posterior manipulação e

modificação por meios digitais a custos meramente marginais. E também a

distribuição pode ser feita por meios eletrônicos, transferindo a imagem globalmente
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via cadeia virtual a todos os clientes interessados em seus produtos. Basta pensar:

uma empresa encomenda um anúncio à sua agência de propaganda e esta

apresenta o lay-out do anúncio pouco tempo depois, digitalmente, com uma imagem

perfeita para a peça de comunicação, e ainda por cima personalizada e a custos

inferiores...

Implicações para as empresas

Os administradores devem conscientemente focalizar os princípios que dirigem a

geração de valor das duas cadeias de valor simultaneamente, mas de forma

separada e combinada, lembrando sempre que a cadeia de valor física é uma

sequência linear de atividades enquanto que a cadeia de valor Virtual é uma

matriz não linear que pode receber inputs e produzir outputs em qualquer

etapa e por meio de canais abertos e variados. A forma de gerar valor é,

portanto, bastante diversa.

A partir dessas constatações, devemos ponderar cinco novos princípios:

A lei dos ativos digitais: estes ativos não são consumidos com o uso. As

empresas que detêm ativos digitais podem colher resultados em um número

praticamente infinito de aplicações. Desta forma, as empresas que precificam seus

produtos a partir de modelos tradicionais de custo variável, baseados no consumo

dos insumos componentes de produtos ou serviços, poderão ter tempos muito

difíceis competindo com novos concorrentes que usam cadeias de valor virtuais e

podem estabelecer preços muito agressivos e ainda assim gerar margem positiva.
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Novas economias de escala: as cadeias de valor virtuais redefinem economias de

escala permitindo que pequenas empresas obtenham baixo custo unitário em

mercados antes dominados por grandes empresas.

Novas economias de escopo: no ambiente virtual, as empresas podem redefinir

suas economias de escopo explorando alguns ativos digitais para prover valor em

diversos novos mercados e segmentos de clientes.

Custos de transação comprimidos: os custos de transação na cadeia virtual são

muito inferiores aos custos de transação em cadeias físicas tradicionais. Nos anos

60, o custo de manter a informação de um determinado cliente era de US$ 1,00.

Hoje, os custos de armazenamento não passam de US$ 0,01 por cliente. Custos de

transação inferiores permitem às companhias controlar e rastrear informações que

seriam muito dispendiosas alguns anos atrás.

Rebalanceamento da oferta e da procura: ao obterem, organizarem,

selecionarem, sintetizarem e distribuírem informações no mundo virtual, ao mesmo

tempo em que transacionam produtos físicos, as empresas desenvolvem a

sensibilidade e a capacidade de resposta aos consumidores ao invés de

simplesmente produzirem e venderem produtos e serviços. Deste modo, migramos

para um mundo negociai dominado pela procura, e não pela oferta. Neste mundo de

supercapacidade, em que a demanda, e não a oferta, é escassa, os administradores

devem buscar cada vez mais estratégias de desenvolvimento de demanda.
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Importa refletir. agora. de que forma a cadeia de valor e a distribuição virtual

podem afetar, desenvolver ou ameaçar o negócio dos bancos varejistas?
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CANAIS DE DISTRIBUiÇÃO EM BANCOS

Os bancos vivem hoje, em todo o mundo, uma era de extrema competitividade,

num ambiente delimitado por fronteiras cada vez mais voláteis e desprotegidas,

onde as variáveis revolução tecnológica, revolução dos canais de distribuição,

mudanças muito aceleradas das necessidades e expectativas dos consumidores,

super-oferta, o surgimento de provedores de valor exclusivo na área financeira, a

necessidade de parceirização e a desregulamentação generalizada, embora

variável de país para país, são uma constante.

Para ter sucesso, ou até mesmo para apenas conseguir sobreviver nesse novo

ambiente competitivo, os bancos se defrontam com uma escolha muito dura e

clara: ou procuram manter o status-quo, e por isso perderão tanto em participação

de mercado como em lucratividade e terão sua própria sobrevivência ameaçada;

ou cortam custos decididamente, redimensionam sua linha de produtos e

transformam seus canais de distribuição em uma poderosa arma competitiva.

Neste capítulo vamos discorrer sobre canais de distribuição em bancos,

enfatizando o estágio atualmente conhecido.

Primeiramente, entretanto, é necessário delimitar o moderno conceito do que seja

o "produto" bancário para podermos entender a amplitude do conceito de

distribuição em bancos.
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o conceito de produto bancário

Em sua gênese um banco era o local em que as pessoas depositavam suas

economias e valores por motivos de segurança. Nesse sentido, a custódia de

valores pode ser tida como um dos primeiros produtos bancários surgidos na face

da Terra. Entretanto, os banqueiros passaram desde cedo a gerir os valores

custodiados de uma forma em que estes lhes dessem uma remuneração mais .

compensadora pelos serviços prestados e custos incorridos (instalações, etc.) e aí

apareceu, primeiramente, a função crédito, ou seja, a intermediação financeira

entre pessoas que dispunham de recursos para emprestar e pessoas que

desejavam recursos para investir. Desde então, os bancos passaram a cumprir

uma função econômica e social absolutamente relevante. Em segundo lugar,

apareceu a função meios de pagamento. Os bancos passaram a dar fluidez ao

dinheiro, seja dentro do país ou internacionalmente, garantindo a troca justa e

líquida de valores e bens pelo seu correspondente em moeda, e até mesmo em

moedas diferentes. Essa função é também primordial do ponto de vista econômico

e social, na medida em que fomenta e acelera a atividade econômica.

Desenhado esse perfil básico, os bancos assumiram o papel que basicamente se

mantém até hoje: prestar serviços, intermediar poupanças e investimentos e dar

fluência ao sistema de pagamentos. Tudo o que tenha conexão com essas três

funções básicas é "produto" em termos bancários.

Do ponto de vista de marketing, o foco estratégico dos bancos é atrair e reter mais

clientes, e se possível clientes da maior relevância econômica, de modo a criar
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maiores e melhores oportunidades de prestar serviços, de intermediar haveres

monetários e financeiros e de ampliar sua penetração enquanto canal idôneo de

pagamentos e recebimentos na economia.

o conceito de canais de distribuição em bancos

São canais de distribuição ou canais de marketing para os bancos todos os meios

pelos Quaisestes consigam atrair e reter mais clientes. vender-lhes mais produtos.

intermediar mais operações de investimento e de crédito e de dar mais vazão e

aceitabilidade à sua marca enquanto meio de pagamentos.

Estamos tratando, pois, de um um conceito de muito maior amplitude do que

usualmente se costuma reconhecer. A idéia primeira é que o banco presta

serviços aos seus clientes e, como decorrência, o canal de distribuição óbvio é a

rede de agências onde se estabelece o contato face-a-face entre o cliente e o

banco. Assim, faz sentido a compreensão usual, até de vários compêndios de

marketing, de que a distribuição dos bancos, como empresa de serviços, é

primordialmente direta, genericamente não admitindo ou pouco admitindo

intermediários.1

Mas no conceito ampliado e moderno de canais de distribuição que delimitamos

acima,todo aquele Que possa agenciar negócios (investimentos/financiamentos)

para o banco e Quepossa dar vazão à moeda. enquanto pagamento / recebimento

'o próprio Philip Kotler, ao tratar sobre o tema canais de distribuição de serviços em seu livro "Administração
de Marketing" exemplifica apenas com canais de distribuição diretos nas empresas de serviços (Kotler, P. A.M.
p.597)
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em auxílio ao banco. é um intermediário no sentido da moderna doutrina de

marketing.

Desta forma, multiplicam-se as opções de canais de distribuição e o estofo teórico

trazido a lume no capítulo anterior encontra aplicabilidade em toda a sua

amplitude. Na verdade, a problemática da distribuição em bancos tem espectro tão

amplo quanto a de qualquer bem físico, inclusive no que diz respeito à logística

física de distribuição, e a tecnologia tem dado aos serviços bancários a

possibilidade crescente de agregar símbolos de tangibilidade aos serviços.

De fato, a mudança tecnológica que começou com o sentido do aumento da

produtividade e da redução de custos, agora afeta primordialmente as interfaces

entre o cliente e o banc02, que são os canais de distribuição. Os

desenvolvimentos ocorridos são capazes de mudar totalmente não só a forma de

o bancos operarem mas também de alterar o equilíbrio competitivo existente entre

eles, ou entre a indústria bancária como um todo e os novos entrantes que se

apresentam no sistema financeiro.

É importante, porém, delimitar, para o escopo deste estudo, os canais de

distribuição que serão investigados, porque a importância dos canais de

distribuição varia decisivamente conforme o posicionamento estratégico

competitivo de cada banco.

2Steiner, Thomas D. & Teixeira, Diogo B. Technology in Banking . EUA, Business One Irwin, 1990, p.82
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Nos extremos de um continuum encontramos, de um lado, os grandes varejistas,

para os quais os canais de distribuição .ocuparn papel central como fonte de

vantagem competitiva, e de outro, os atacadistas para os quais os canais de

distribuição têm um papel muito menos relevante: é perfeitamente possível

conduzir com sucesso os negócios de um banco especializado e posicionado em

um nicho de mercado, em que a demanda é a expertise em engenharia financeira,

com um bom operador, um micro-computador moderno dotado de softwares

avançados e placa fax-modem, uma linha telefônica, interligação à redes Intranet

ou Internet e um aparelho de fac-símile.

Certamente, a relevância deste estudo se concentra nos canais de

distribuição em massa dos grandes varejistas. É sobre estes, seus impactos

estratégicos, sobre os efeitos da revolução tecnológica e sobre a mudança

extremamente acelerada que se vai desvelando e que procuraremos descortinar,

que vamos concentrar nossa atenção nesta monografia.

A estrutura geral dos canais de distribuiçãoé 4 hoje existentes em Bancos delineia-

se desta forma:

1. Canais de distribuição diretos

1.1. Canais de distribuição que utilizam uma rede física (tradicionais)

3Channon, Derek F. Bank Strategic Management and Marketing. Grã-Bretanha, John Wiley & Sons, 1986, pp.
160-172
4Vittas, Dimitri; Frazer, Patrick & Metaxas-Vittas, Thymi. The Retail Banking Revolution. Grã-Bretanha,
Lafferty Publications Ltd., 1988, pp.141-146



Canais de distribuição em bancos 115

1.1 .1. Agências plenas

1.1.2. Agências simplificadas

1.1.3. Sub-agências ou agências temporárias

1.1.4. Agências especialistas

1.1.5. Orive bank ou drive thru

1.1.6. Agências móveis

1.1 .7. Agências satélites

1.1.8. Postos de Atendimento Bancário

1.1.9. Supermercados Financeiros

1.2. Canais de distribuição de serviço direto (automáticos)

1.2.1. Tendências gerais quanto a canais diretos

1.2.2. Caixas automáticos (ATMs) e agências automáticas

1.2.3. Atendimento à distância: telefone e telemarketing

1.2.4. Terminais de transferências de fundos em pontos de venda

1.2.5. Terminais de informação e quiosques

1.2.6. Terminais remotos

1.2.6.1. Banco doméstico (home banking)

1.2.6.2. Banco no escritório (office banking)

1.2.6.3.lnternet Banking (em casa ou no escritório)

2. Canais de distribuição indiretos

2.1. Agenciadores

2.2. Franchising
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2.3. Cartões de crédito

2.4. Smart Cards

2.5. Bancos como intermediários de outros bancos ou de outros negócios

Conceitualmente, podemos verificar as opções de atendimento e canais a partir de

dois eixos fundamentais:

UM SISTEMA DE DISTRIBUiÇÃO INTEGRADOs

Alto valor agregado
Gerentes de relacionamento pessoal

B

Clientes Private
gerenciados / Banking
programa de

relacionamento

cesso puramente Acesso puram
remoto Contas de em agência

transacões
básicasanco direto I

ntas operadas
c1usivamente
emATMs

rviços online
specialistas:

crédito,
rretagem de

A ente
s

Co
ex

Se
e

co
valores, etc.

Somente auto-serviço

Há várias opções de atendimento entre o puramente pessoal e o puramente por

meio de auto-serviço eletrônico, assim como várias opções entre o atendimento

exclusivamente na agência e o atendimento só por meios remotos. O que os

5 BAUER, James L.Distribution 2000. P. 19.Lafferty Publications, lreland, 1994
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bancos estão fazendo é procurar a composição adequada para seu target e

segmentação de clientela, dado que as opções são muitas e as expectativas e

necessidades também são variadas.

A maior parte dos bancos não tem ainda uma compreensão exata e ampla das

necessidades e desejos dos clientes quanto à distribuição eletrônica. Entretanto,

já são evidentes algumas atitudes dos clientes em relação a esse tema:

• Eles estão rapidamente se sentindo mais confortáveis com o uso de

equipamentos eletrônicos

• Eles demandam e esperam bons serviços

• Eles ainda esperam e demandam atendimento pessoal para a realização de

transações financeiras complexas
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o estágio de desenvolvimento dos diferentes componentes da distribuição é

diferente6

Todos os novos produtos e serviços passam por diferentes estágios em seu

desenvolvimento. Boa parte dos novos produtos que alcançam sucesso têm uma

fase inicial de lento crescimento (Fase I), um ponto de decolagem (fake-off, Fase

/I), uma fase de rápido crescimento (Fase 1/1)e, finalmente, um período de

maturação A CLÁSSICA CURVA DE INTRODUÇÃO DE NOVOS
PRODUTOS

Alto

IFase III

Nível de adoção

baixo ~.> ~
TEMPO

De outro lado, temos o tempo de adoção de novas tecnologias por parte dos

clientes:
: ALTO

BAIXO I : : \
Early-adop~te-rs-]~:"""";"':----------TE-M-PO--:-: vi:adopters

NíVEL DE ADOÇÃO

6 BAUER, James L.D. 2. P. 121a 124
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Deve-se ter em mente que o nível de aceitação de um novo equipamento / produto

está diretamente vinculado à sua funcionalidade. À medida que novas funções são

agregadas aos equipamentos, elas não só atraem novos usuários como ampliam

as opções dos usuários já existentes. Um grande exemplo disso é o PC.

Inicialmente, os PCs tinham apenas uns poucos softwares aplicativos, .corno,

processador de textos, planilha eletrônica e alguns jogos. Por isso, sua aceitação

era limitada. À medida que a potência dos processadores foi crescendo, os

softwares aplicativos se multiplicaram e a aceitação dos PCs se generalizou.

, Alto

IFUNCIONALIDADE I

, Baixo

Baixo IACEITAÇÃO E USO I' Alto

o tempo de adoção das novas tecnologias está se acelerando continuamente.

Basta comparar a velocidade em que o ser humano adotou o telefone e a

velocidade com que ele está adotando o micro-computador.

ILongo
I

O Telefone

ICurto

1

d Televisão

Tempo de
existência

dATM

d Vídeo-cassette

:
O Micro-computador

Lenta I [Rápida Jf------' IVelocidade da adoção pelo público I L.....-:'-----'



,',
120

Vistos estes argumentos, a sequência de implantação, ou maturidade dos diversos

Canais de distribuição em bancos

componentes da distribuição bancária, pode ser vista da seguinte forma:

EVOLUÇAo DOS SISlEMAS ELETRONICOS DE DISTRIBUlçAo

A'IM

,... ......-.
• 111••.,..,

Uma outra forma de visualizarmos essa evolução aparece no quadro abaixo:

EVOLUÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUiÇÃO DE SERViÇOS FINANCEIROS

Estágio de evolução Canal de distribuição

MADURO • ATMs
• Pagamentos eletrônicos
• Banco direto por telefone

'EM MATURAÇÃO • Terminais POS
• Home & Office Banking
• Serviços remotos especialistas

(e.g. corretagem de valores)
EMERGINDO • Terminais de informação e

quiosques
• Agências em lojas
• Smart cards
• Internet Banking
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Vamos discorrer agora um pouco sobre as diversas modalidades de canais de

distribuição em bancos.

1. Canais de distribuição diretos

Os canais de distribuição diretos têm sido, de longe, os mais utilizados pelos

bancos. Basicamente, a distribuição direta abrange dois tipos de approaches:

canais de distribuição que utilizam uma rede física tradicional e canais de

distribuição de serviço direto / remoto, ou automáticos.

1.1. Canais de distribuição bancários que utilizam uma rede física

1.1.1. Agências plenas (full branches)

O canal de distribuição tradicional dos bancos é representado pelas agências. Não

obstante com o passar dos anos e com o desenvolvimento da tecnologia tenham

se desenvolvido meios alternativos para o atendimento do cliente e distribuição

dos produtos e serviços bancários, as agências são ainda a parte mais essencial

de uma estrutura de distribuição bancária. O cliente tem ainda como razão de

escolha fundamental o banco que lhe proporciona a maior conveniência em

termos de localização (quantidade e proximidade) e horário de atendimento de

sua rede de agências.
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Nos países desenvolvidos, atualmente, o saque de dinheiro em espécie é

basicamente a única transação que requer a ida à agência, ou a um caixa

automático (ATM) ou a um agente do banco (estabelecimentos não bancários,

usualmente comerciais, que prestam serviços bancários por convênio, incluindo

saques). As empresas de correios e as companhias telefônicas têm uma cobertura

muito ampla naqueles países, e a totalidade da população tem acesso a esses

serviços. No Brasil, entretanto, embora a cobertura do correio seja total, a rede

telefônica está ainda contida nos limites de uma parcela relativamente reduzida

da população. Essa parcela é, pelo menos, muito menor do que a massa total de

pessoas com potencial para serem clientes bancários. Assim, o canal mais

promissor para a prestação da maior parte dos serviços e realização da maior

parte das transações bancárias que é o telefone ainda não representa no Brasil

uma solução universal. Daí a importância ainda fundamental das agências como

canal de distribuição, em nosso país.

Há vários tipos de agências bancárias atualmente, sendo as mais importantes as

agências full-service distribuídas pelas ruas e cidades de maior potencial

comercial para os bancos. Mas os bancos estão utilizando outros tipos de

agências que cumprem funções diferenciadas na rede de distribuição. São estas

as agências simplificadas, as sub-agências, as agências especialistas, as

agências móveis, as agências satélites, os postos de atendimento bancário , os

supermercados financeiros e as agências temporárias. Todas estas modalidades

de uma ou de outra forma cumprem o papel de capilarizar a rede de atendimento

do banco, de ampliar as oportunidades de negócios e de baratear a estrutura de

custos da rede de agências como um todo.
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É atualmente ainda impossível diminuir a importância de uma rede de agências

para os bancos varejstas.? Embora haja bancos varejistas de pequeno porte

atuando com relativo sucesso, a grande força competitiva dos grandes varejistas

está associada a uma ampla rede de agências em escala nacional, ou até

multinacional.

Embora possa haver, como de fato há, diversos posicionamentos mercadológicos

entre os bancos varejistas e os atacadistas, estes se constituem nos extremos em

que se pode melhor definir a importância das redes de agências para os varejistas.

Entre os atacadistas, que focalizam os mercados de pequeno número de

transações com elevado valor específico representados pelas grandes empresas,

o fator competitivo primordial é a expertise nas operações estruturadas que visam

minimizar o preço da intermediação financeira. Em última análise, no atacado, os

bancos concorrem sobretudo com o fator preço. Os grandes varejistas, entretanto,

apostam primordialmente na pulverização de suas operações e na capilarização

de sua rede de distribuição, focalizando os mercados em que o fator preço é

menos determinante do que a conveniência para o cliente.

A "conveniência" em termos de distribuição, e em particular em termos 'de

agências bancárias, quer dizer, sobretudo, ter o banco à mão com maior facilidade

ou disponibilidade, nos locais desejados e nos momentos desejados. É uma
\

/

função complexa composta de "local", "horários de atendimento", e "nível de
I:,
, ,

serviço". ,,
/

7Vittas, Frazer & Metaxas- Vittas. T.R.B.R. p.142
'<
\

! \
\
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Uma agência localizada num bom ponto comercial é de pouco valor para o cliente

a não ser que preste serviços nos horários adequados. Do mesmo modo, um bom

local e horários adequados são de pouco valor se a gama de serviços prestada
I-

por essa agência for insuficiente, e essa gama de serviços pode ser severamente

restringida se o cliente não for cliente dessa agência em particular, a não ser que

o banco faça pesadíssimos investimentos em sistemas on line in real time para

integrar as agências, de modo a permitir que o cliente seja cliente do banco e não

apenas da agência. E, sobretudo, a gama de serviços disponível tem pouca

relevância se a qualidade dos serviços não for aceitável.

Do ponto de vista do consumidor, portanto, e do ponto de vista da conveniência, o

banco ideal deve ter uma rede de agências ampla e distribuída em escala

nacional, todas elas abertas pelo menos nos horários usuais de comércio e

negócios locais, e todas elas capazes de prestar o mesmo nível de serviços

a qualquer cliente de qualquer agência.8

Isso explica, primeiro, o esforço e os investimentos maciços realizados pelos

grandes varejistas para posicionar o melhor e mais amplamente possível suas

redes de agências e ainda aumentar seu poder de penetração através de

extensões de agências, automáticas ou não.

No período "pré-eletrônico", havia fortes evidências de que a proximidade das

agências era a mais poderosa arma de marketing para os bancos e um dos fatores

8Yittas, Frazer& Metaxas-Vittas. T.R.B.R. p.147
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essenciais para a escolha por um banco. Remonta a essa época a expansão da

rede de agências dos grandes varejistas que, em nosso país, supera a casa das

centenas e dos milhares de agências, uma característica quase única do sistema

bancário brasileiro.

Entretanto, uma ampla rede de agências é um componente de custos muito

elevado para os bancos. A informatização primeiro trouxe a oportunidade do

barateamento dessa estrutura de custos, através da estandardização, do aumento

de produtividade e da automação de tarefas manuais. Mas nos estágios seguintes,

a informatização transcendeu o back office e alcançou diretamente a clientela, e

as opções de atendimento remoto começaram a substituir as agências tradicionais

como armas de conquista de clientes pela conveniência.9

Nesse momento, os bancos iniciaram um processo que, primeiro refreou a

expansão da rede de agências tradicionais e, em seguida, abriu o caminho ao

surgimento de unidades de atendimento mais simplificadas e com menor custo,

para depois passarem a procurar canais de distribuição de serviços alternativos,

como terminais eletrônicos e ATMs.

Bank:"?

Veja-se os custos comparados por meio de índices apurados pelo

9Steiner & Teixeira. T.B. p.82
10 Apresentação do Chemical Bank na 7th Intemational Delivery Systems Conference, Lafferty Conferences,
Londres, 15 a 17 de abril de 1996
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Geren Caixas Quios ATM POS URA Débito Crédito
TRANSA- tes ques autom autom.

çÃO
Consulta 1,0 0,25 0,10 0,01
de saldo
Saque 1,0 0,20 0,15
Depósito 1,0 0,43 0,05
Transfe- 1,0 0,32 0,07 0,01
rência de
fundos
Pagamen 1,0 0,50 0,06
tos
Inform. SI 1,0 0,29
produtos

fonte: Chemical Bank

A justificativa para a manutenção de agências tull service está ficando cada vez

menos sustentável. O último sustentáculo dessa política é a captação de recursos

a mais baixo custo, mas também essa justificativa se torna pouco a pouco

indefensável, porque através da moderna tecnologia está se tornando muitas

vezes mais barato captar dinheiro, mesmo no atacado, a custo médio mais baixo

que no mais pulverizado varejo, o qual é o público usual para as agências. Como

resultado, pode-se esperar um agudo decréscimo no número de agências tull

service: as que restarem terão sfaff especializado em segmentos prioritários e

estarão totalmente voltadas para vendas mais soflsticadas.Í l

Nos EUA, o Advisory Board12 efetuou estudo que leva à seguinte projeção para o

ano 2000:

.
1 IVittas, Frazer & Metaxas-Vittas. T.R.S.R. p.lS3; Channon, D. 8.S.M.M. p.163
12 THE ADVISORY SOARD COMPANY - Thejoumey begins: migration beyond branch dependence. P. 22,
Washington D.C. ,USA, 1996
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ESTIMATIVA DE ALGUNS EXPERTS DA INDÚSTRIA A RESPEITO DA
EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS NOS EUA ATÉ 2000

60 mil

56.500
,50 mil agênciasI

i
40mil
I 40.200
30mil i agências!,

33.500
;20 mil agências 28.250 agências
I

:10 mil

'zero,

Censo atual BEl Golembe FMCG Federal Reserve

A estimativa do FED fala em "perfeita eficiência" com uma redução de 50% das

agências existentes em 1996; ou seja, 28.250 das atuais 56.500 devem ser

fechadas para que se alcance um equilíbrio de mercado e perfeita eficiência no

mercado bancário dos EUA.

E a razão fundamental dessa redução será a sua inviabilidade econômica perante

as alternativas de distribuição diretas I eletrônicas emergentes.
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o alto custo das agências torna não lucrativa a maior parte dos clientes

Lucro
anual
$1200

$600

Domicilias classificados por sua contribuição anual aos b
(em decis)

Melho
res 2 3 4 5 6 7 8 9

Pio-
res

Fonte: First Manhattan Consulting Group

As agências plenas, em sendo reorganizadas, tendem a transformar-se em

agências focadas em um determinado número de serviços ou especializadas em

um determinado segmento de mercado.

Deve-se ter em mente que, não obstante essas dificuldades, a rede de agências

continuará ainda por muito tempo sendo uma parte essencial da estrutura de

distribuição dos bancos, particularmente no Brasil, com suas enormes diferenças

regionais. É muito pouco provável que os bancos brasileiros estabeleçam

agências especializadas, limitadas ou mesmo simplesmente segmentadas nas

cidades interioranas. Nessas, ainda faz total sentido a- presença de uma agência

plena, quando muito concentrando o back office em agências maiores ou em

unidade de processamento centralizadas em praças chave.
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1.1.2. Agências simplificadas

As agências simplificadas são unidades de atendimento que prestam apenas uma

parte dos serviços usuais de uma agência plena. De acordo com os hábitos de

consumo da clientela, as agências simplificadas realizam apenas as operações

mais demandadas e que atendem as necessidades triviais do dia-a-dia do cliente.

Assim, depósitos e saques em contas correntes e de poupança, transferências de

dinheiro, financiamentos e investimentos estandardizados e o necessário leque de

informações a estes associado.13

As agências simplificadas contam com um staff humano reduzido, contam mais

com o apoio de equipamentos eletrônicos e têm instalações estritamente

dimensionadas segundo a demanda local, obedecendo a lay-outs e dimensões

padronizados e atributos físicos de baixo custo.

A ausência de sofisticação das agências simplificadas torna-as adequadas ao

atendimento de uma clientela de menores recursos financeiros e menor

expectativa quanto aos serviços bancários, e são muito próprias em mercados de

baixo poder aquisitivo como as periferias das grandes cidades. Ademais,

demandam muito menor espaço físico para sua instalação. Entretanto, a despeito

da aparente e extraordinária adequação desse tipo de agências ao mercado

brasileiro, o conceito de agência simplificada ainda não encontrou maior aceitação

e difusão entre os bancos brasileiros. Mas é previsível a expansão do conceito no

futuro próximo determinada por imperiosa pressão de custos e pela necessidade

l3ehannon, D. B.S.M.M. p.163
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de alcançar os mercados de baixa renda, que apresentam ainda um amplo

potencial inexplorado, provavelmente o maior potencial existente num país com a

distribuição de renda extremamente concentrada que é o Brasil.

o Banco Comercial Português é provavelmente o exemplo mais concreto do que

existe no mundo em termos de agências simplificadas.

o Banco abriu uma nova unidade estratégica de negócios, ao lado das

anteriormente existentes, especialmente posicionada para o atendimento da

clientela de um target mais baixo. Trata-se praticamente de um outro banco,

dentro do Banco: a Nova Rede.

As agências da Nova Rede têm instalações padronizadas, simples e funcionais,

com staff humano bem reduzido e apoio de automação e equipamentos de auto-

serviço. Tudo é concebido para um atendimento estandardizado de uma clientela

de baixa renda e o foco se concentra no resultado econômico agregado do

segmento, mais do que no resultado individual de cada cliente.14

A Nova Rede é um sucesso de marketing, e o BCP vem explodindo como o banco

português de maior ritmo de crescimento e ganho de mercado.15

1",

A grande inovação do BCP, entretanto, não é o conceito de agência simplificada,

que é clássico, mas a forma como o Banco se segmentou estruturalmente, criando

J4Jacinto, Jorge. Todos os segredos do BCP. In "Negócios em Exame", Portugal, maio/93, pp.38-50
J50 Banco Comercial Português foi fundado em 1985. Galgou rapidamente posições no ranking português e, já
em 1992, alcançou a 2a. posição no país, logo atrás da Caixa Geral de Depósitos. The Banker, Inglaterra, jul/93,
p.162 .



Canais de distribuição em bancos 131

uma divisão inteiramente à parte, até mesmo com outra marca, dedicada a um

determinado mercado, e tudo faz em função desse mercado, assim conseguindo

um match bastante acurado entre as expectativas do cliente e os s~rviços

prestados. Tudo isso com um excelente resultado econômico para a organiz1çao.

o Banco Itaú utilizou esse mesmo conceito ao transformar-se em banco de varejo

na Argentina, com a constituição de sua subsidiária naquele país, o Banco Itaú

Argentina. O mercado argentino tem uma estratificação social que é classificada

da seguinte forma:

A

B

C1

C2

C3

As camadas bancarizadas são as camadas A, B e C1. O Banco Itaú definiu como

seu target as camadas não bancarizadas C2 e C3, um mercado de enorme

potencial e sem que nenhum banco o estivesse atendendo.

As agências foram concebidas para terem rigorosamente o mesmo lay-out, com

uma área de auto-atendimento composta de 4 caixas eletrônicos na entrada,

guichês de caixa e mesas de gerências formando um bloco único e em sequência,

ocultados por portas de vidro que somente são abertas em horários em que a ~_

agência recebe maior afluxo de público. As agências têm entre 6 e 8 funcionários,

todos ecléticos (cumprem todas as funções) e contam, em média, com dois mil
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clientes cada, após dois anos de operação. Os serviços e os produtos oferecidos

são poucos, padronizados, operados a partir de estrito conceito de baixo custo,

com tarifas fixas e incentivos tarifários ao cross-selling e ao auto-serviço. As

agências não têm alçada para decisão de crédito e este é concedido sob estritos

critérios de credit-scoring, sempre que possível pré-aprovados segundo análise

computadorizada do perfil dos clientes. Segundo um executivo do Banco, o

modelo está tendo sucesso e atualmente o Itaú tem, em Buenos Aires, uma rede

de 25 agências (com 40 mil clientes), que serão expandidas até o final de 97 para

35 unldadesie.

1.1.2.1. Tendências emergentes e futuras em relação a agências

Qual é o papel a ser desempenhado pelas agências como canal de distribuição

dos bancos no futuro?

1.1.2.1.1. Os diferentes segmentos de mercado responderão a diferentes

serviços e a diferentes formas de distribuição
\/
~"r: ;~,

A configuração de uma rede de distribuição bancária deverá considerari'as
\

diferentes demandas dos públicos consumidores em termos de serviços e
r,
"oportunidades de venda. Diferentes mercados podem demandar soluções

completamente distintas. Por exemplo, o mercado de pessoas mais idosas, que

16 Palestra proferida pelo executivo Antonio Carlos Barbosa de Oliveira, diretor geral do Banco ltaú Argentina,
em Congresso da Ábaco, em fev/97
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estão primeiramente interessadas em produtos e serviços da categoria de

depósitos e investimentos para proteger o patrimônio angariado durante toda uma

vida, pode demandar um tratamento high-fouch e uma grande capacidade

transacional de pessoas que lhe prestam o atendimento pessoal. Em contraste,

clientes mais jovens podem ficar muito satisfeitos com serviços bancários

descentralizados em instalações automáticas como ATMs ou mini-agências

colocadas em seu local de trabalho ou onde fazem suas compras de lazer, tanto

como com o atendimento por centrais telefônicas. Nesse caso, o que esse público

busca é disponibilidade e conveniência l Z.

Já o mercado upscale demanda, além de elevada capacidade transacional, um

atendimento personalizado em que estar sentado e em um ambiente reservado é

essencial. Nos privafe banks, os gerentes de conta têm numerário em gavetas ou

acesso a um caixa oculto que lhe remete o numerário através de tubos

pneumáticos. Cada contato é visto como uma oportunidade de renovar ou

aprofundar o relacionamento pessoal18.

Sumarizando, os diferentes mercados responderão, cada vez mais, não somente a

diferentes serviços mas também a diferentes formas de distribuição.

1.1.2.1.2. Como será a agência bancária do futuro? Será o cyberbanking?

A agência bancária do futuro é comumente imaginada e descrita como sendo

totalmenfe automatizada, com um mínimo de recursos humanos, e dispensando

17Me DonelI, Edwin D. (Strategic Technologies Inc.) & Fitzgerald,James ( Space Design Intemational,
Inc.).Rebuilding the retail bank: a blueprint for management. Lafferty Publications Ltd., Ireland, 1992, p.23
18McDonnel, E. & Fitzgerald 1. R.R.B. p.24 .



Canais de distribuição em bancos 134

um fluxo contínuo de produtos e serviços de qualidade. Porém, de acordo com a

primeira pesquisa anual sobre tecnologia conduzida entre os bancos nos E.U.A.,

apenas 1/5 dos executivos da área de operações dos bancos acredita que este

cenário se transformará em realidade.19

Entretanto, o "cyberbanking" aí está para, possivelmente, desautorizar essa

percepção dos executivos que possivelmente laborem com paradigmas usuais.

Um banco regional suíço, o Zuger Kantonalbank, em Zurique, desenvolveu um

novo conceito de banco. A agência piloto, instalada em Neustadt Zentrum, é assim

denominada "cyberbanking". Cyberbanking é o novo campo de desenvolvimento

que se relaciona com o efeito que os computadores têm sobre a modificação nos

bancos, e não o efeito da atividade bancária sobre os computadores e a

informática20.

Suas instalações são pouco usuais. As divisórias dos ambientes são de aço e

vidro do chão ao teto. A loja é estreita e comprida e as paredes são multifacetadas

e repletas de ATMs de design leve, e outras máquinas de trocar cheques ou

dinheiro, em que os clientes realizam a totalidade das operações de sua

necessidade. Não há pilares de mármore, caixas e balcões para preencher

cheques.

No fundo da loja estão três workstations com cubículos que abrigam os três

empregados que ali se sentam, observando o público. Estes levantam-se de suas

19 McDonnel, E. & Fitzgerald 1. R.R.B. p.x.
20Thompson, Valerie. Here Comes Cyberbanking. In Bank Marketing Intemational, Irlanda, nov/93, pp.12-13
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mesas para atender o público no salão, exatamente como acontece em bons

restaurantes e boutiques. Para o "cyberbanking", trata-se de um tratamento bem

caloroso.

As pessoas entram para ver o quiosque de informações multimidia desenvolvido

pela FalcoMedia e para ver o interior do banco. As três pessoas que ali trabalham

são as necessárias e suficientes, tendo em vista que o poderoso sistema de

informações Infovision é suficiente para a quase totalidade dos serviços. Na

verdade, o quiosque de informações multimidia é um micro-computador Unisys,

com um monitor colorido de 256 cores, respondendo pelo sistema touchscreen,

dotado de um leitor de cartões magnéticos, uma impressora e um detector de

movimentos. Tudo isso acondicionado numa estrutura de design leve, mas muito

resistente, fixada no chão.

o quiosque é alimentado por vídeo discos, placas sonoras e drives CO ROM, um

equipamento multimidia padrão de hoje em dia. Mas tudo está instalado on line in

real time de modo a acessar e atualizar os bancos de dados remotos

imediatamente.

Hoje em dia os bancos têm catálogos em papel para manter seus funcionários e

clientes informados a respeito de seus produtos e serviços. O sistema multimidi'a

vai se tornando cada vez mais necessário para que o banco divulgue

equilibradamente todos os serviços, com imagens vivas e estimuladoras da

compra. Não é necessário especialistas em produtos, nem gerentes de conta para
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lidar com os clientes que buscam, ou se satisfazem com um atendimento

standard.

o Infovision coloca à disposição dos clientes quase todas as informações

necessárias para obter dinheiro emprestado, realizar investimentos, verificar taxas

de câmbio, verificar taxas de crédito imobiliário, verificar planos de previdência e

aposentadoria complementar, planos de poupança programada, e assim por

diante.

Diferentemente de atendentes e gerentes humanos, o Infovision sempre melhora

sua capacidade de informação, independentemente do tempo e do treino que

tenha em serviço. E mesmo quando o atendente humano é chamado pelo cliente,

não precisa mais recorrer a pilhas de papéis e diálogos criativos para explicar aos

clientes aquilo que lhes interessa. Utilizando o Infovision, os funcionários podem

fazer demonstrações multimidia dos produtos e serviços totalmente ilustradas com

diagramas e gráficos coloridos. Os clientes podem visualizar, em menos de um

segundo, os números, as taxas e projeções pessoalmente, e os recursos

multimidia são muito mais eficientes ao transmitir informações.

Os clientes entram na agência a qualquer hora para tomar conhecimento dos

produtos do banco. Alguns sistemas são tão sofisticados que, por exemplo, os

clientes podem verificar modalidades alternativas de amortização de empréstimos

de longo prazo, inclusive fazendo simulações interativas com técnicas "what if'.
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o Sistema Infovison tem dois níveis. O primeiro está disponível para qualquer

pessoa e cobre as cinco principais áreas de informação básicas. Assim que você

se aproxima do terminal, uma voz lhe diz o que você precisa fazer para operá-lo.

As cinco áreas são as seguintes:

• Listas de imóveis à venda: incluindo fotos digitalizadas e plantas, o sistema

informa todas as condições de preço e pagamento alternativos e disponibiliza

informações mais aprofundadas caso um imóvel realmente desperte muito

interesse.

• Banco auto serviço: empréstimos pessoais e para a aquisição de bens duráveis

que melhor se adaptam à sua renda disponível. Claro, além disso, todas as

usuais informações sobre contas correntes e investimentos.

• Informações turísticas

• Calendário de eventos culturais e esportivos regionais

• Informações gerais sobre o banco, incluindo filosofia, história e cultura

O segundo nível somente é acessável por pessoas que têm uma senha, portanto

os funcionários do banco que fazem demonstrações para o cliente.

Nesse segundo nível é que se obtêm gráficos e projeções, modelos financeiros,

diagramas e demonstrações literalmente ao toque dos dedos dos demonstradores

que estão realizando uma venda.
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Evidentemente, ao mesmo tempo em que auxilia significativamente os clientes, o

Infovision, também auxilia fortemente o banco através da divulgação de seus

produtos e serviços.

1.1.2.1.3. Onde estarão e de que tamanho serão as agências do futuro?

"Os clientes do Bank of America já podem fazer depósitos e aplicações ao mesmo

tempo que compram leite e tomates. O terceiro maior banco dos EUA tomou a

dianteira no que os teóricos consideram a grande tendência do sistema bancário

nos próximos anos: vendeu uma grande agência de San Francisco ao

supermercado Lucky's e instalou, em uma nova e pequena área da loja a nova

agência totalmente informatizada e enxuta. Para George Wood, vice-presidente do

BankAmerica, as· agências grandes estão fadadas à extinção. Somente

sobreviverão as pequenas e, ainda assim, em pequeno número. E um dos

principais ajustes dos próximos anos será a migração das agências bancárias para

postos de gasolina, supermercados, lojas de departamentos, grandes lojas de

material de construção, de modo a "compartilhar clientes", A batalha dos bancos

para reduzir custos e informatizar as operações será dramática". 21

O deslocamento das agências deve se dar para todos os locais que representem

compartilhamento de clientes, como shopping centers, mal/s, outlets, ilhas de

conveniência, em todos os casos investimentos compartilhados de diversas

empresas apostando - e diluindo custos - num mesmo ponto comercial de grande

afluxo, onde as pessoas têm que estar (trabalho) ou querem estar (lazer). As

21 Gazeta Mercantil / Empresas e Negócios /2/ capa. 23/6/95
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características desses empreendimentos não comportam as agências gigantescas

de hoje. Ao contrário, os bancos deverão se habituar a espaços menores, mais

baratos e implantar agências automatizadas, simplificadas, com o mínimo de

guarnição humana.

"A revolução no varejo bancário está, inclusive, abrindo novas oportunidades de

negócios e penetração no território da concorrência. James Grant, vice-presidente

do First Chicago, informa quer o gigante da Califórnia - o BankAmerica - quer

entrar no varejo do middle-wesf, a partir da base consolidada com a recente

aquisição do Continental Bank, de Chicago, um banco de atacado. O que

surpreende é a tática do BankAmerica: uma associação com a Jewel, uma das

grandes cadeias de supermercados de Chicago, em cujas lojas o BankAmerica

instalará as suas agências. Para Grant, essa seria uma forma baratíssima do "B of

A" penetrar no varejo de Chicago. _ A alternativa seria comprar o First Chicago por

US$ 7 bilhões, ironiza . Aliás, Grant conhece o potencial desse tipo de

associações, já que o próprio First Chicago Bank tem um acordo com a Dominics,

a cadeia de supermercados que divide o mercado com a Jewel".22

',-,
"A perspectiva do cliente é a de que não há um valor inerente em ir a uma agência

bancária. Portanto, o melhor local para instalá-Ia é onde "eu já estou indo".

Partindo desse pressuposto, Douglas W. Ferris, Jr., presidente do National
\
',Commerce Bank Services, dos EUA 23recomenda que "os bancos coloquem suas

agências onde há tráfego natural de pessoas que apreciem a conveniência de

22 Gazeta Mercantil, em 23/6/95, reportando apresentação de James Grant na 1II Conferência Internacional de
Serviços Financeiros de Varejo para a América Latina
23 FERRIS, Douglas. Components of na effective supermarket banking programme. 17/4/96, 7th lnternational
Delivery Systems Conference, Lafferty Conferences, Londres
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uma agência bancária dentro de lojas, assim colocando-se no caminho dos

clientes ao invés de esperarem que as pessoas procurem o banco." Mas essa

mudança depende de uma grande mudança, que começa com o

comprometimento com a idéia, o design de uma estrutura adequada, a adoção de

uma mentalidade de varejo, uma perspectiva empreendedora e sólido

relacionamento com as cadeias de lojas. Ferris informa, ainda, que o custo de

instalação dessas agências varia entre US$ 45 mil e US$ 130 mil, o que é irrisório

quando comparado com o custo normal de US$1 milhão de uma agência

tradicional, em grandes avenidas.

Jim Scurlock, da Ernst & Young, referindo-se à experiência dos bancos

americanos Wells Fargo e Citibank, afirma que as agências do futuro serão

menores e seu custo de instalação cairá de US$ 1 milhão para US$ 100 mil. Os

locais onde serão encontradas será em supermercados, em postos de gasolina e

venderão, cada vez mais, produtos de outras instituições flnanceiras.>'

1.1.2.1.4. Como será o design das agências do futuro?25

A agência do futuro será o ambiente físico no qual ainda vai ocorrer ainda grande
/

parte dos contatos entre o cliente e o banco, e nele deve-se produzir o

relacionamento mais eficaz e proveitoso de parte a parte. É imperativo não olvidar

que o contato continuado e proveitoso com o cliente é o sangue vital da atividade

bancária. Portanto, é ainda prematuro imaginar o fim das agências, em qualquer
'~n'"

de suas modalidades, como canal de distribuição fundamental para os bancos.

24 Gazeta Mercantil, Finanças. Bancos investem para atrair cliente do futuro. 19/6/97, p. b-16
25McDonnel, E. & Fitzgerald 1. R.R.B. pp. 112-123
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A aparência visual da agênCia deverá estimular os clientes target com vívidas

razões para escolher esse banco em particular e deverá ilustrar exatamente o que

o banco tem a oferecer ao cliente. A agência é, por excelência, um ponto de

comunicação e por meio dela, e de todos os seus recursos, o banco deverá

passar as informações ao cliente.

o foco do design de uma agência será o controle dessa comunicação e o uso dela

para a obtenção da máxima vantagem para o banco.

o ponto de partida para a definição do design será o conhecimento do consumidor

e a definição dos targets. A leitura e análise cuidadosa dos bancos de dados

internos e a realização de pesquisas de mercado que definam claramente a

expectativa dos prospects, seus perfis e hábitos de consumo, darão indicações

claras a respeito do "clima" que esperam encontrar dentro da agência, a forma de

comunicação mais adequada ao seu perfil e o próprio lay out interno da agência.

A pesquisa de campo direta e sistemática sobre as características de design e

visual dos principais competidores será também essencial. O objetivo é encontrar

os pontos de apoio para a diferenciação que criem fatores competitivos distintos

da concorrência. A instalação da agência deverá ter um appeal que diferencie o

banco de seus concorrentes e ofereça válidas razões para a lealdade dos clientes.

Isto inclui elementos de identidade visual. mobiliário e padrões de layout e

conforto.
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As mensagens promocionais serão a parte decisiva do design interno e externo' de

uma agência bancária. Tendo em vista os clientes target, toda a comunicação

visual deverá despertar seu interesse através de "elementos-foco" de orientação e

estimulação. É preciso, entretanto, discernir os limites de percepção e absorção do

cliente. Uma agência cheia de posiers promovendo toda espécie de produtos do

banco é definitivamente ineficaz. Parece poluída, e não projeta uma única e

simples mensagem na cabeça do consumidor. A técnica eficaz de comunicação

recomenda passar uma mensagem, ou "história" de cada vez, promovendo cada

produto a seu tempo, em seqüência. A chave é e será projetar uma imagem

consistente do banco.

Para "capturar os olhos" do consumidor, o merchandising deverá focar atributos do

estilo de vida dos targets, seu comportamento e suas atitudes. Os displays mais

efetivos ligam estilos de vida e padrões de consumo dos targets com os produtos

oferecidos.

Ênfase ao merchandising será essencial, desde que as tendências dominantes de

marketing revelam que os investimentos na comunicação no ponto de venda são

aqueles que se apresentam os mais efetivos em termos de retorno e têm-:
(J~{~V-')

~r'consumido crescente parcela dos orçamentos promocionais.
'<:

. :",\','

; .

:,"1" .
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1.1.2.1.5.A imagem deverá ser transposta, posteriormente, para os canais

remotos I virtuais

Esse mesmo ambiente e esses mesmos elementos de identidade visual terão que

ser reproduzidos no atendimento remoto. em particular em ATMs. home-banking

via PC ou. especialmente. via Internet. Trata-se da "tangibilização da imagem

corporativa de um banco que se virtualiza" .

1.1.2.1.6.A agência do futuro, para ter sucesso, dependerá de um esforço

organizacional integrad026

Para alcançar tais objetivos, será necessário integrar os esforços de toda a

empresa. Isso inclui tópicos tão diversos quanto design arquitetônico, layouf físico,

programação visual e prestação de serviços balanceados entre si de modo a criar

instalações capazes de criar o ambiente para marketing eficiente e prestação de

serviços eficiente. Mas isso ainda é apenas uma parcela do esforço necessário.

Na verdade, o esforço organizacional remonta ao direcionamento estratégico

determinado pela cúpula diretiva e a forma como esse direcionamento permeia

todos os níveis hierárquicos. E aqui estamos falando de outros temas tão amplos

quanto definir os fatores críticos de sucesso para o banco, o treinamento

operacional e comercial para aqueles que vão implementar esses fatores críticos

de sucesso, a definição de sistemas de monitoração e controle e o sistema de

incentivos e reconhecimento aos que tragam a maior contribuição para os

resultados.

26McDonnel, E. & Fitzgerald 1. R.R.B. p.X.
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1.1.3. Sub-agências ou agências temporárias

As sub-agências são unidades que prestam serviços simplificados e ficam abertas

por apenas uma parte do dia, ou em alguns dias do mês, ou mesmo em certas

estações do ano em regiões de férias27. Também são abertas e operam

temporariamente para realizar uma tarefa específica, como em épocas de

vestibular em universidades, ou para comercializar basicamente um único produto

de estoque finito, como o financiamento de linhas telefônicas em planos de

expansão regionais. De modo geral, não têm sido muito utilizadas no Brasil.

1.1.4. Agências especialistas

Vão se tornando comuns as agências especializadas no mercado de varejo ou de

empresas de porte médio, mas normalmente não conduzem negócios em ambos

os mercados.

No exterior surgem as agências especializadas em determinados tipos de

negócios, como as real estate branches, especializadas em negócios imobiliários,

incluindo financiamento, seguros e corretagem. Ou as agências posicionadas no

segmento high net, desenvolvendo os serviços característicos de private banking

para o público upscale. Do mesmo modo, agências especializadas no mercado

médio de empresas, que prestam um leque de serviços desenhados para esse

segmento dentro de uma determinada área geográfica.28

27Yittas, Frazer & Metaxas-Yittas. T.R.B.R. p.l43
28Channon, D. 8.S.M.M. p.163
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1.1.5.Drive bank OU drive thru

Os drive banks ou drive thrus ou motor branches são agências, ou parte delas,

destinadas ao atendimento aos clientes sem que estes tenham que sair de seus

veículos para serem atendidos. Existem drive thrus que utilizam atendimento

humano, auto-atendimento eletrônico por meio de ATMs (mais comuns) e mistos.

Os drive thrus são localizados normalmente em agências de grande porte em vias

de acesso importantes e uma tendência recente é sua instalação em ilhas de

conveniência lideradas por postos de gasolina.

1.1.6. Agências móveis

São unidades deslocáveis, prestando apenas os serviços básicos, enviadas a

eventos como feiras agropecuárias, também de duração temporária. Em países

onde a limitação legal para a expansão da rede de agências é forte, as agências

móveis têm sido muito utilizadas para atender pontos remotos que não justificam o

investimento fixo. Tipicamente são unidades transportáveis como reboque de um

caminhão, trailers ou mesmo peruas, e contam ou não com uma área de

atendimento pessoal, além de dispositivos eletrônicos de auto-serviço.29

1.1.7. Agências satélites

As agências satélites são agências que também prestam uma gama restrita de

serviços bancários e têm a característica de ficarem vinculadas a agências plenas

29Vittas, Frazer & Metaxas- Vittas. T.R.B.R. p.143
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para as quais são remetidos o back-office, as operações mais complexas e os

clientes que desejem realizar operações ou transações mais sofisticadas. Ainda

aqui a finalidade é a redução da estrutura de custos da agência sem a perda da

capilarização de rede almejada pelos grandes varejistas. O relacionamento entre

agência plena (ou plataforma) e agência satélite guarda analogia entre um porta-

aviões e seus destróieres na guerra naval.

1.1.8. Postos de atendimento bancário

Os postos de atendimento bancário são unidades de atendimento bancário

instaladas em empresas ou instituições que apresentam oportunidade para uma

ampla gama de transações e um grande número de empregados ou pessoas.

Essas unidades tanto visam o atendimento específico de algumas das

necessidades de serviços das pessoas jurídicas, embora as transações mais

sofisticadas que envolvam crédito e investimentos da própria empresa sejam

realizadas numa agência plena ou plataforma, como visam o atendimento das

pessoas físicas vinculadas à empresa ou instituição. A vantagem dos postos de

atendimento bancário é que normalmente os empregados da empresa ou

instituição ficam compulsoriamente vinculados ao banco através do serviço de

folha de pagamento que o banco passa a prestar à empresa. As pessoas físicas

recebem seus salários pelo posto bancário e ficam, desta forma, submetidas à trial

purchase dos serviços do banco e, se satisfeitos, por uma questão de maior
Il~

comodidade, ficam vinculados ao banco como clientes "cativos". No Brasil, os

postos de atendimento bancário são muito disseminados e sua quantidade se

aproxima da quantidade real existente de agências plenas. Alguns bancos fazem
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desse canal de distribuicão um ponto de apoio estratégico fundamental, mantendo

até mais PABs do que agências plenas.

1.1.9. Supermercados financeiros

Como meio de se beneficiar do apelativo do one stop shopping, bancos e

empresas de comércio estão tomando a iniciativa de instalar unidades de

prestação de serviços financeiros em um mesmo local físico compartilhado em que

estão presentes banco, corretor de valores, corretor de seguros, agência de

turismo, etc.30 Isso faz muito sentido nos Estados Unidos em que, por força da

regulamentação, esses serviços não podem ser prestados pela mesma empresa,

particularmente um banco. No Brasil, a figura jurídica regulamentada do banco

múltiplo, ou universal, faz de qualquer agência bancária um supermercado

financeiro.

o ponto a ser considerado é que há a associação constante de empresas de

comércio com bancos nesse negócio, ambos procurando se beneficiar do volume

de tráfego de consumidores potenciais de parte a parte, aumentado em função da
. "

presença de um banco universal no ambiente de uma grande loja varejist~\dCUm .
. ~ ,.,

~ •..• 'li"',J

grande magazine.31

30Channon, D. B.S.M.M. p.169
3IChannon, D. B.S.M.M. pp.169-170
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Evolução do número de bancos, da rede de agências e de postos de
atendimento bancário no Brasil

Período BANCOS Agências Postos de
atendimento

bancário
1980 116 13205 2258
1984 116 17242 3339
1985 112 17924 3582
1986 110 17208 6836
1987 108 16633 8537
1989 184 18541 10260
1991 216 16728 9811
1994 246 17434 14488
1995 241 17244 15075
1996 242 17166 14624

Fonte: FEBRABAN / mapa VII, BACEN

1.2. Canais de distribuição de serviço direto I remoto (automáticos)

o serviço direto não é somente uma tendência na indústria financeira, mas é uma

tendência em todo o setor varejista, genericamente considerado. De fato, o serviço

direto está se tornando a pedra angular de todas as operações de varejo. Uma

pesquisa recente conduzida nos E.U.A., realizada em 1991, descobriu que 29,8 %

da população, ou 54,4 milhões de pessoas compram roupas em casa por meios

diretos; que 16,7 % ou 30,5 milhões compram revistas por telefone ou correio; e

que 3,2 %, ou 6,7 milhões, compram alimentos seja por telefone ou por correio.32

Essa pesquisa é, obviamente, bastante parcial, mas indica a relevância do serviço

direto como operação de varejo. Entretanto, é nos bancos que o serviço direto
v

32The DirectMarketing Association. Statistical Fact Book. EUA, 1992/93,citado por Steen, Rosemary &
Young, Karen. The Direct Service Challenge. Irlanda, Lafferty Publications Ltd. 1993, p.J
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encontra, hoje em dia, a maior variedade de alternativas em função da revolução

tecnológica.

Do ponto de vista dos bancos, o serviço direto pode representar uma grande

economia de custos, tanto com a redução do número de agências como com a

redução de pessoal. Pode representar o meio para se penetrar novos mercados

que estão fechados para bancos que não têm ou não podem ter agências por

motivos de proteção legal de mercado. Mas, sobretudo, o serviço direto é o meio

mais eficaz de comercializar produtos financeiros estandardizados, transparentes

e fáceis de entender pelo cliente.

Custos comparados de atendimento - consulta de saldo em conta corrente33

Custos via via caixa emATM por por
gerente humano telefone serviço

de home
banking

Diretos 2,96 0,76 0,32 0,02 0,01

Indiretos 1,94 0,33 0,33 0,05 -

TOTAIS 4,90 1,09 0,65 0,07 0,01

em US$ (fonte: James Bauer, Chemical Bank)

Do ponto de vista do consumidor, o serviço direto encontra aceitação crescente

por causa da evolução dos costumes e dos estilos de vida. A geração atual, pois

que vive no ambiente da Sociedade da lnforrnação, é mais informada e tem gostos

mais sofisticados. Demanda mais produtos da tecnologia e se sente mais à .

33 BAUER, James L.D. 2. p. 112. Pesquisa realizada em uma amostra de bancos americanos realizada pelo autor



Csnals de distribuição em bancos 150

vontade com ela. De maneira geral, a renda per capita tem evoluído em todo o

mundo, e as pessoas têm mais tempo para o lazer, e procuram valorizar seu

tempo economizando o tempo dispendido em coisas como ir ao banco, algo que

não é efetivamente agradável, particularmente em relação aos grandes varejistas

do Brasil em dias de pico de serviço, pois estes atuam também como grandes

coletorias ou pagadorias públicas ou privadas e lidam com o grave problemas das

filas e do tempo de atendimento. E finalmente, há a mudança do papel da mulher

na sociedade. Cada vez mais os lares têm duas rendas e cada vez estas têm

menos tempo para bancos.34

1.2.1. Tendências gerais quanto a canais de distribuição direta I remota

Os bancos de varejo estão se transformando em velocidade cada vez maior, no

sentido de que a rede de agências vem perdendo importância relativa, enquanto

que os meios de atendimento direto, que incluem telefones, caixas eletrônicos,

fax, computadores pessoais, Internet, TV a cabo, etc. estão crescendo

rapidamente. Estudo da Andersen Consulting realizado nos EUA prevê que, entre

1994 e 2000, o atendimento por telefone saltará de 17% das operações bancárias

para 32%, o atendimento eletrônico (ATMs, PCs, etc.) sairá de 10 para 19% e o

atendimento pessoal encolherá de 66 para 41%.35

As redes de ATMs, as redes EFTPOS e as diversas modalidades de serviço in

home ou in office via linha direta ou via Internet, o dinheiro plástico e o smart card,

34Steen, Rosemary & Young, Karen. The Direct Service Challenge. Irlanda, Lafferty Publications Ltd. 1993,
p.xviii
35 Gazeta Mercantil, 23/6/95.
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são manifestações típicas e recentes de canais de distribuição para bancos

movidas pela tecnologia que interage diretamente com seus consumidores.

Nos EUA o conceito de banco virtual está plenamente consolidado. Ao contrário

dos Brasil, onde a cultura do sistema financeiro ainda privilegia as agências e o

atendimento pessoal, os bancos americanos estão voltados a estimular as

transações em caixas eletrônicos e por telefone. As transações bancárias através

de agências estão diminuindo fortemente e as modalidades de atendimento

remoto ganhando em importância.ês

1.2.2. Caixas automáticos (ATMs - Automated Teller Machines) e agências

automáticas

o uso de máquinas dispensadoras de cédulas (cash dispensers) e caixas

automáticos (ATMs) já está amplamente difundido em todo o mundo. Mas, de

maneira geral, as ATMs são ainda, em sua maior parte, componentes da estrutura

física das agências, instaladas sobretudo para aliviar a pressão de serviços

imposta sobre os caixas humanos e assim elevar a capacidade de atendimento de

forma mais barata e com maior estandardização, um dos benefícios a ser

perseguido no relacionamento com os clientes.37

Dentre todos os meios de distribuição eletrônicos, as ATMs oferecem o maior

potencial para transferir as transações de rotina para fora das agências, desta

forma permitindo a estas que se reposicionem e se transformem em ambientes de

36 FELDMANN, Paulo, Emst & Young. Gazeta Mercantil, 25/3/96, p. b-I
37Yittas, Frazer & Metaxas-Yittas. T.R.B.R. p.l45
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venda especializada e transações mais sofisticadas. Neste momento os clientes já

se sentem bastante familiarizados com as ATMs e elas estão disponíveis quase

que universalmente.

As ATMs representarão parcela crescente do atendimento bancário

Nos EUA, as operações com ATMs em 1994 representaram 27% do total dos

atendimentos, tendo esse percentual se elevado para 28% em 1995 e estão

projetadas para atingirem 31% de todos os atendimentos em 1998.38

A produção mundial de ATMs supera a casa das 100 mil unidades / ano.

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ATMs EM 1995 SEGUNDO "THE NILSON REPORT,,39

Fabricante Full service Partia I Service Total
AT&T 16778 11998 28776
Interbold 10362 8318 18680
Omron 4091 6208 10299
Fujitsu 7614 2145 9759
Olivetti 2634 2412 5046
OKI 3483 1403 4886
Hitachi 3112 903 4015
Toshiba 3350 622 3972
SID - 3527 3527
Itautec - 3076 3076
Buli 567 2498 3065
Siemens 2953 111 3064
Outros 2562 6710 9272
TOTAL 57506 49931 107437

o uso de ATMs se disseminará ainda mais com a assimilação dos novos

hábitos quanto à tecnologia

38 FELDMANN, Paulo, Emst & Young. Gazeta Mercantil, 25/3/96, p. b-I
39 The Nilson Report, EUA, april1996
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Um fator limitante é que as ATMs ainda representam um obstáculo à utilização das

pessoas mais idosas, um mercado muito importante para os bancos. No entanto,

com o passar do tempo, a geração mais jovem que recebe com naturalidade as

ATMs será a geração mais idosa e seu uso tenderá a ser totalmente disseminado.

o uso alternativo dessas máquinas, distribuídas pelos salões das agências é, sob

um primeiro ponto de vista, um apelativo de imagem que projeta modernidade.

Mas, de fato, as máquinas são capazes de dar melhor e maior fluência aos

serviços bancários a custos rapidamente decrescentes, resultando em vantagens

de custo para o banco e maior satisfação para os clientes, particularmente àqueles

mais jovens ou mais sofisticados.

As ATMs trazem grande potencial de redução de custos

As ATMs são, por ora, equipamentos muito dispendiosos e são poucas as

máquinas que atingem de fato o seu break even efetivo. No entanto, com a

evolução para equipamentos mais poderosos ao mesmo tempo que mais simples

e baratos, a tendência é a sua disseminação economicamente viável, mesmo para

bancos de menor escala. Se representam uma redução de custos para os grandes

varejistas desde já, tendem a trazer redução de custos para todos os

competidores, no futuro.

A par da redução de custos, esses equipamentos têm um potencial muito mais

amplo do ponto de vista estratégico da pulverização dos serviços bancários do .:

que aquele que lhes tem sido reservado até o momento.
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O desenvolvimento tecnológico fará das ATMs máquinas muito versáteis

As tecnologias de pagamentolrecebimento eletrônico e operações das ATMs

ainda estão aparentemente em sua infância. Está emergindo o uso da tecnologia

OCR - Optical Character Reading, que pode potencializar muito o uso dessas

máquinas que até aqui têm tido uma aplicação relativamente limitada. Essa nova

vertente tecnológica irá permitir a identificação de cédulas, documentos de

pagamento e cheques que têm feito das ATMs incapazes de lidar com moeda

divisionária, de reconhecer e descontar cheques diretamente e de franquear o

pagamento de qualquer tipo de contas. Tão logo essas operações se tornem

possíveis, a necessidade de agências bancárias ficará realmente reduzida ao

mínimo. Mas deve-se ter em mente que o custo de tais máquinas é

elevadíssimo.40

o potencial de modernização dessas máquinas, e sua versatilidade, entretanto,

estão alterando o seu papel estratégico na distribuição. É bom lembrar que, em

poucos anos, os primitivos cash-dispensers foram seguidos de máquinas capazes

de prestar serviços bancários muito amplos e precisos, a custos cada vez

menores, tanto de hardware como de substituição (de atendentes humanos). As

atuais máquinas automáticas tanto podem ser cash dispensers de alta velocidade,

como máquinas de depósitos, máquinas dispensadoras de cheques, máquinas de

pagamento de contas, impressoras de extratos de contas e outras informações,

terminais de informação interativos em que se pode realizar transações como

40Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.93
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transferências de valores e investimentos e as ATMs plenas, assim chamadas as

máquinas que prestam todos esses serviços em um único equipamento.

A evolução das ATMs deve se dar em três dimensões. A primeira delas, para a

maior parte dos bancos, está no incremento de sua utilização por parte da base de

clientes, tanto em funções básicas como em funções avançadas. A segunda

envolve adicionar novas funções que podem ser desempenhadas pelas máquinas

atualmente existentes e por aquelas que venham a existir. E a terceira é a

expansão do número de máquinas.

o smart-card, acoplado com as ATMs pode criar inúmeras novas opções de

atendimento, formando um par central no futuro mundo dos pagamentos

eletrônicos. Pessoas que não disponham de pes usarão, primordialmente, as

ATMs para carregarem e descarregarem as transações armazenadas em seus

cartões inteligentes. Porém, se à primeira vista, o smart card aparenta ser um bom

parceiro da ATM, ele representa também uma forte ameaça de obsolescência para

essas máquinas, possivelmente acelerando a mudança de suas funções. Basta

pensar que, à medida em que o smart card se dissemine, a moeda totalmente

eletrônica será o meio de troca por excelência. As cargas dos cartões poderão

ocorrer por vários outros meios remotos como home & office banking, até mesmo

via Internet, e o pagamento ocorrerá diretamente no comércio, por intermédio dos

terminais POSo Nesse momento, a necessidade de uma rede de ATMs será

fortemente reduzida.

,
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Um case de sucesso em ATMs: o Citibank

o Citibank é um dos melhores bancos do mundo na utilização de ATMs. Nada

menos de .que 85% de seus clientes podem ser considerados, por seus hábitos,

como usuários regulares de ATMs, enquanto que a média da indústria naquele

país não passa de 42%.41 Evidentemente, esse elevado índice de utilização está

associado à superior funcionalidade oferecida pelo banco aos clientes através de

opções extremamente variadas. Na verdade, a rede de ATMs do Citi em New York

pode ser considerada o estado-da-arte em termos de funcionalidade. As

transações oferecidas através das ATMs do Citi incluem42:

Línguas Inglês, Espanhol, Coreano, Chinês e Grego
Produtos Depósitos

Investimentos (fundos e ações)
Crédito (empréstimos, compra de imóveis, cartões de crédito)
Serviços (pagamento de contas, troca de senha)

Contas Contas correntes, de poupança, contas money market, a prazo
fixo, contas overdraft
Funções: informações (saldos e extratos); Sacar ou obter
cheques de viagem sobre todas as contas; Fazer depósitos;
Transferir fundos; Fazer pagamentos; Fazer cobranças.

Investimentos e Fundos do próprio Citi
fundos mútuos Fundos de outras empresas

Ações
Funções: informações, quotações; comprar e vender ações e
bonds; comprar, vender ou trocar quotas de fundos

Empréstimos e Contas overdraft (com limite de saque a descoberto)
cartões de crédito Linha de crédito stand by

Hipotecas
Linhas de crédito preferenciais
Cartões Visa e Mastercard, comuns e Gold

"Serviços e Pagamento de contas (para quaisquer comerciantes, mesmo'.
informações para contas em instituições não bancárias)

Troca de senhas do cartão magnético e do acesso à Central
Citiphone Banking
Extratos, sumários, lançamentos específicos
Um conjunto integrado de telas que mostra informações
sumarizadas de todas as contas de depósitos, de investimentos,
de empréstimos e de cartões de crédito

41 BAUER, J. nz. p. 134.
42 BAUER, J. lU. p. 140'.
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Agências automáticas

Uma bem disposta bateria de ATMs numa agência física pode efetivamente

substituir o staff humano para a esmagadora maioria das transações rotineiras,

deixando o elemento humano livre para o desenvolvimento comercial e para a

venda pró-ativa dos produtos bancários43. De maneira geral, essas agências

totalmente automáticas estão ainda <emtestes, mas há evidências vindas da

Suécia, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Portugal indicando que podem ter

muito sucesso quando colocadas nos pontos comerciais certos. Tipicamente, nos

países desenvolvidos, pode-se verificar a presença comum de unidades bancárias

de pequeno tamanho, com um staff humano de três a quatro pessoas e com a

maioria dos serviços de público sendo prestada por máquinas: é a reunião de dois

conceitos acima expostos, o da agência simplificada e o das agências

automáticas, sendo utilizada como conceito fundamental de agência moderna,

particularmente em mercados de demanda menos sofisticada.

A experiência do Corestates em agências automáticas

o Corestates Financiai Corp., de Philadelphia, EUA, é um exemplo de banco que

está se especializando em agências automáticas e auto-serviço. Procura cobrir

todas as necessidades dos clientes, como transações, informações, abertura de

contas, venda de produtos, investimentos e financiamentos através de máquinas

especialmente desenvolvidas para isso. Conta com 260 agências e 7.800 ATMs,

43Vittas, Frazer & Metaxas-Vittas. T.R.B.R. p.145
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sendo essa rede distribuída no sentido único de obtenção de maior conveniência

para os clientes.44

o Corestates reconhece o custo excessivo das agências com staff humano mas,

sobretudo, o fato de que apesar do custo, as agências convencionais não

satisfazem as exigências de conveniência do público consumidor. Primeiro, porque

não permanecem abertas o tempo que o cliente deseja. Segundo, porque são

limitadas em suas localizações. Ao contrário, as agências automáticas estão se

espalhando por locais de máxima conveniência, como shopping centers, centros

regionais de compras (malls) e lojas de grandes varejistas e supermercados.

Ficam abertas 24 horas por dia e prestam a quase totalidade dos serviços

demandados pelo público.

No Brasil esse conceito ainda não ganhou maior disseminação mas a agência

eletrônica simplificada já parece ser uma opção clara para os grandes varejistas.

o Unibanco tem agências totalmente eletrônicas instaladas em alguns grandes

shopping centers. O Itaú tem agências totalmente automáticas, os "Plantões

Eletrônicos", e procura instalar um hall eletrônico para auto serviço, aberto 24

horas, na maioria de suas agências, mas ainda não adotou o conceito de agência

simplificada. O mesmo ocorre com o Bradesco e com o HSBC Bamerindus.

44Epps,Richard W. The Role ofFinancial Self Service. Mônaco, EFMA- European Financiai Management and
Marketing Association, 1992, pp. 433-467
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Redes compartilhadas são a tendência mais importante

Hoje redes próprias de ATMs ainda representam um diferencial competitivo para

um banco. No futuro, entretanto, as pessoas irão esperar ter um "ATM em cada

esquina", e isso nenhum banco poderá comportar individualmente. Portanto, deve-

se olhar cuidadosamente o desenvolvimento das opções de redes compartilhadas,

lembrando sempre que o nome do jogo no varejo bancário é "conveniência".45

As ATMs, as agências automáticas e os quiosques de ATMS podem levar os

serviços bancários para fora das instalações físicas dos bancos e esta parece ser

a vertente mais promissora. As redes de ATMs têm se expandido para fora dos

bancos, sendo colocadas estrategicamente em grandes supermercados e

magazines, shopping centers, postos de gasolina rodoviários ou em grandes

entroncamentos viários, hospitais, universidades, fábricas e empresas, estações

rodoviárias, de trem ou aeroportos. Todo ponto de grande afluxo físico de pessoas

é promissor para a instalação de um caixa automático e eleva muito a

conveniência para o cliente.

Entretanto, essa pulverização externa é difícil de realizar, dados os custos e

complexidade logística, através de uma rede privativa. As redes compartilhadas

têm tido maior sucesso a nível mundial na distribuição de ATMs externos I~ÔS

bancos. A instalação de uma rede privativa de ATMs é viável para bancos de

muito grande porte e grande capacidade financeira enquanto os ATMs são

instalados nas partes externas das próprias agências, desse modo auxiliando o

45Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pp.91-98
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atendimento da agência, o que é essencial à sua viabilização econômica. Mas, à

medida que o uso externo das ATMs for se disseminando, a ampliação de uma

rede privativa externa poderá ser inviável economicamente mesmo para o mais

poderoso concorrente. Isso porque os custos de instalação e operação dessa rede

externa podem não ser cobertos com a utilização da massa de clientes de apenas

um banco, mesmo que esta esteja na casa dos milhões. É provável que a

capacidade de disseminação da rede privativa de um banco isoladamente se

esgote muito antes que os clientes possam apreciar um tal diferencial de

conveniência.

Desse modo, em todo o mundo, a disseminação e a pulverização das redes

externas de ATMs têm tido maior sucesso com a constituição de redes

compartilhadas.46

1.2.3. Atendimento à distância: telefone e telemarketing

Há dois meios principais de prestar serviços diretos por telefone: através de

contato pessoa a pessoa ou por sistemas computadorizados de resposta audível.

Ambas têm tido muito boa aceitação por parte do públic047.

Os sistemas de resposta audível são extremamente produtivos e baratos, embora

desempenhem uma gama relativamente limitada de serviços. Já os sistemas de

atendimento pessoa a pessoa agregam a componente high fouch à operação

telefônica. Por isso mesmo têm sido trabalhados em conjunto pelos bancos.

46Channon, D. B.S.M.M. pp.167-168
47Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.6
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o serviço direto por telefone tem sido a tendência mais forte a tomar as atenções

dos bancos em todo o mundo, talvez pela percepção de que a conveniência

máxima está realmente no atendimento domiciliar, embora não através do

conceito de home banking, visto que este, como vimos, tem esbarrado nas

dificuldades de indisponibilidade de hardware em poder de uma massa

significativa de clientes. Ao contrário, o atendimento telefônico está aberto à

maioria dos clientes em países desenvolvidos e, mesmo no Brasil, está à

disposição da clientela que representa o maior interesse para os bancos.

Na verdade, os sistemas de atendimento direto por telefone podem ser também

extremamente ameaçadores para as condições de competição na indústria, visto

que vantagens competitivas apoiadas em redes físicas de distribuição são

derrubadas através de sistemas telefônicos. Por isso, alguns varejistas bem

estabelecidos em suas redes físicas tradicionais estão criando serviços diretos por

telefone, tanto como um adicional de conveniência aos seus já clientes, tanto

através da criação de uma nova operação totalmente apartada da operação

tradicional, em que se procura cobrir um novo mercado, evitar canibalizar a própria

clientela ou evitar distorção de imagem organizacional.

Um exemplo de derrubada de barreiras ocorreu com o Citibank no Japão. Limitado

em suas operações naquele país em vista da regulamentação que impede a

expansão da rede de agências, o Citi estabeleceu sua operação Citiphone

Banking com firmeza naquele país e assim obteve um grande aumento de market

share e resultados+ê. O mesmo está ocorrendo exatamente agora no Brasil. O Citi

48Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. pp. 99-101
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amplia suas operações aqui via Citiphone Banking, também circunavegando as

limitações legais de expansão da rede e prestando serviços diretos de muito boa

qualidade a uma clientela premium ampliada que, antes disso, estava fora do

target possível do banco.

A maior agência do ex-Manufacturers Hanover, fundido em 1991 ao Chemical

Bank (que por sua vez se fundiu, posteriormente, ao Chase Manhattan) era uma

agência que não recebia seus clientes. Ao contrário, o atendimento era totalmente

prestado à distância, usando os recursos do atendimento telefônico e dos correios.

Como herança dessas operações, hoje o Chase tem uma larga base de

atendimento telefônico implantado nos EUA49.

o "telephone banking" explodiu em todo o mundo como o meio mais apreciado de

usar serviços bancários nos últimos anos. Isto porque representa muito em

termos de conveniência para o cliente e de redução de custos de atendimento,

visto que o atendimento telefônico especializado é muito rápido e dispensa a ida

do cliente às agências.

Te/ephone & fax banking

o Chemical Bank Corpo de New York, tornou-se o terceiro maior banco americano,

com ativos da ordem de US$ 140 bilhões, após sua fusão com o Manufacturers

Hanover Trust, em dezembro de 19915°. Ambos os bancos estavam avançados

49Steen, R. & Yóung, K. T.D.S.C. pp. 87-90
50 Posteriormente, o novo Chemical se fundiu ao Chase Manhattan Bank, assumindo a posição de maior banco
americano com US$ 336 bilhões em ativos (dez96) e assumindo o nome Chase, por seu maior prestígio global.
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quanto às tecnologias de banco eletrônico na época da fusão, e exploravam

alternativas para home banking baseados em PCs domésticos. Mas seus

executivos pensavam mesmo na expansão de serviços diretos.

Desde a fusão, o Chemical vem enfatizando fortemente o Serviceline, serviço

direto via telefone que acopla o atendimento de unidades de resposta audível ao

atendimento de operadores humanos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Em

meados de 1993, o Chemical estimava em 1,5 milhões mês o número de

chamadas ao Serviceline, 70 % delas atendidas pelas URAs, e 30 % pelos

atendentes humanos. No Chemical, até os financiamentos imobiliários podem ser

iniciados por telefone. O banco investe pesadamente na automação e já em 1991,

52 % dos negócios e transações eram realizados via dispositivos como telefone e

ATMs. Claramente, sua rede de agências perde em importância em seu sistema

de distribuição.

A estratégia do Chemical é clara: canalizar o grosso das operações e transações

através de dispositivos eletrônicos de autoserviço, deixando para as agências o

concentrar-se em atividades de venda.51

O interessante é que o Chemical segmenta sua clientela de serviço direto. Há .: .
,

centrais gerais de atendimento e há uma central de atendimento especialmente

destinada para clientes com mais de US$ 25 mil em depósitos ou investimentos no

banco, denominada Select Banking by Phone. Mais que isso, há uma unidade

51 .Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., pp.87-90
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para o Private Banking, especializada no mercado upscale, e uma unidade

especializada em empresas.

A função primária do Serviceline é prover os clientes de atendimento telefônico de

primeira linha. Assim, as ligações são monitoradas, exigindo-se o atendimento

humano em 20 segundos: 90 a 95 % dos atendimentos ocorrem dentro desse

tempo. Para unidades de resposta audível ou para o atendimento a clientes

Select, o tempo exigido é de 10 segundos.

A conta do cliente é que determina que tipo de serviços são prestados por

telefone; Um cliente que lida com corretagem de ações pode realizar até sete tipos

de transações da espécie, como dar ordem de compra e venda de papéis, abrir

novas contas de investimento e fazer transferências de uma modalidade para

outra. Um cliente Private chega a ter à sua disposição 30 itens, incluindo cálculos

e ajustes de taxas, a administração de correspondência internacional, a abertura

de novas contas de qualquer espécie e a compra e venda de quaisquer tipos de

papéis.

Os clientes normais têm à sua disposição 22 itens de serviço usuais. Os clientes

Select têm serviços adicionais, que incluem solicitação de cartões de crédito e

aumento de limites de crédito. Mas a grande diferença é que os clientes Select

recebem um atendimento melhor, mesmo por telefone, além de utilizarem linhas

telefônicas toll-free.
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As chamadas feitas por não correntistas são canalizadas para o grupo de

telemarketing, que está encarregado de realizar a abertura de contas e checar

dados, o que inclui ligações telefônicas para fora do banco.

Após 1995 o banco chegou à operação de banco por telefone completa, incluindo

papéis de venda.

Para o futuro o Chemical vê a expansão do smart card e do telefone inteligente

como as principais tendências. Entretanto, as barreiras existentes estão

vinculadas ao custo dos equipamentos. A tecnologia e a competição estão

andando tão rapidamente que vários bancos poderão perder de vista a dose exata

e o tipo exato de investimento a realizar. Ron Braco, vice presidente da área de

banco eletrônico afirma que é necessário o desenvolvimento do feamwork entre

aqueles que tomam decisões na área de tecnologia e aqueles que estão na área

de negócios de modo a criar a escala e a energia necessárias para fazer as coisas

acontecerem.

o desenvolvimento de equipamentos e sistemas mais modernos faz do telefone

comum um virtual banco doméstico.

Quando complementado por um aparelho fax, o "felephone banking" deixa muito

pouco a dever ao atendimento pleno de uma agência bancária.

Um aparelho fax moderno, com seus dispositivos de memória e discagem

automática, pode armazenar uma série de funções de acesso ao banco, assim
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permitindo ao cliente obter a quase totalidade de seus extratos e posições de

contas correntes e investimentos com apenas um toque em seu fax doméstico.

Resguardados os aspectos de segurança, faxfones modernos programados pelo

próprio usuário em sua casa que acessem unidades de resposta automáticas nos

bancos poderão prestar uma grande quantidade de serviços, incluindo

transferências de fundos, cash management, pagamento de contas e

investimentos alternativos.

Certamente, esta é uma tendência a ser explorada em profundidade pelos bancos,

pelo seu potencial de desenvolvimento, resultado econômico e fidelização dos

clientes pela extrema conveniência.

Derivando do felephone banking, o desenvolvimento dos telefones inteligentes

abre uma nova perspectiva para o home banking.

Em 1992, na 14a. Reunião da EFMA - European Financiai Management and

Marketing Association, pelo menos dois bancos europeus reportaram suas

experiências na instalação de serviços telefônicos plenos a seus clientes: um

deles, o CORTAL Compagnie Bancaire, da França e o outro, o Banque Bruxelles

Lambert da Bélgica. Basicamente, o serviço telefônico se estabelece pelo acesso

a centrais nacionais de atendimento telefônico, podendo ser o primeiro contato

realizado por meio de unidades de resposta audível (URAs) que prestam uma

parte dos serviços mais comuns como o fornecimento de saldos, extratos e

informações básicas e depois pelo atendimento de operadores humanos, estes
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sim prestando a maior parte dos serviços bancários por telefone. Essa maior parte

inclui investimentos alternativos (poupança, fundos de investimento, certificados

de depósito), transferência eletrônica de fundos, pagamentos de contas, abertura

de contas, realização de operações de crédito, informações sobre indicadores

econômicos e financeiros, alteração de dados cadastrais e até o pedido de saques

e coleta de depósitos a domicílio e entrega de talões de cheques. O Citibank

chega a ter uma bateria de motociclistas para esse trabalho, até mesmo no

Brasil52 53.

Essa tendência foi de imediato acompanhada pelos grandes varejistas brasileiros.

O Unibanco 30 Horas, o Itaú Bankfone, o Telebanco HSBC - Bamerindus e o

Disque Real são exemplos evidentes que povoam nosso mercado bancário, nesse

aspecto ficando à margem apenas o Bradesco, que se prepara para implantar sua

central telefônica apenas em novembro de 97. Os serviços prestados pelos

grandes varejistas brasileiros mencionados são semelhantes e se aproximam ao

nível de detalhe do que há de mais moderno nos países do primeiro mund054.

Mais recentemente Real e Unibanco levaram às últimas consequências suas

operações de banco por telefone, criando respectivamente o "Banco Direto" e o

"Banco 1", novos bancos em conceito sfand a/one, ou seja, novas unidades de
.'

negócios com proposta de valor própria, dirigida a novos clientes de novos,

segmentos de mercado, não necessariamente clientes dos bancos tradicionais.

"

52Auberger, Bernard. La Banque à Distance: L'experiénce de la Compagnie Bancaire. Mônaco, EFMA, 1992,
pp.325-350
53Peeters, Theo. Le Client au Centre d'une Distribution Efficace. Mônaco, EFMA, 1992, pp.325-350
54Fonte: pesquisa direta nos bancos mencionados. r

(\
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Mais sobre estes bancos no capítulo que analisará as ações dos grandes bancos

varejistas brasileiros.

Curiosamente, embora as experiências dos bancos brasileiros em telemarketing

tenham começado antes da implantação dos "bancos por telefone", estes

ganharam maior desenvolvimento mais rapidamente. Basicamente, as centrais de

atendimento por telefone prestam um atendimento passivo, em que os clientes

procuram os bancos para obterem os serviços. Já as centrais de telemarketing são

centrais ativas, pelas quais os bancos tomam a iniciativa de contato procurando

realizar vendas de forma proativa baseadas em programas de desenvolvimento

segmentado apoiados em bancos de dados relacionais. Mas as centrais de

telemarketing são apenas uma das manifestações do telemarketing ativo. Na

verdade, a maior quantidade de ações agressivas de telemarketing são

conduzidas por gerentes de contas sediados em agências, estes também

apoiados em programas extremamente amigáveis colocados à sua disposição por

redes de consulta e operação de bases de dados relacionais. Em qualquer caso, o

objetivo é o desenvolvimento de um relacionamento de parceria mais intenso, e de

mais longo prazo, estimulado pelo cross selling.

1.2.4. Pontos de venda eletrônicos (EFTPOS) e cartões de débito

,
~j

I'A transferência eletrônica de fundos em pontos de venda (EFTPOS = eleironic

funds transfer in points of safe) oferece uma alternativa de pagamento sem

dinheiro físico ou cheques nos pontos de venda do comércio. Embora as
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resistências a esse tipo de meio de pagamento sejam ainda significativas, é muito

provável que este venha a ser o meio de maior disseminação futura.55

Se EFTPOS tem mostrado um lento. desenvolvimento, tem também um grande

potencial futuro, em virtude da brutal massa de cartões eletrônicos bancários já em

circulação. Esse potencial está no comércio, mais do que no cliente bancário

propriamente dito, visto que o comerciante procura maior simplicidade e

minimização do risco nas vendas.

As redes EFTPOS estimulam o uso dos cartões de débito. A penetração inicial

desses cartões se deu em supermercados e postos de gasolina, mas sua adoção

e aceitação está sendo disseminada igualmente para outros estabelecimentos,

que nos EUA hoje já cobrem 68 % do mercado.56. São estes lojas de

departamento, de descontos, lojas de conveniência e lojas de materiais de

construção (home centers) .

55Channon, D. B.S.M.M. p.170
56Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pp.99-1 02

(1
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ESTABELECIMENTOS ONDE SÃO A~EITOS CARTÕES DE DÉBITO NOS EUA57
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É preciso um esforço para convencer os comerciantes das vantagens dos sistema.

Isso porque a realização de vendas é totalmente transparente, e toda a

movimentação fica eletrônicamente registrada, quase sempre vinculada também a

controles de estoque e à contabilidade da empresa. Ora, no pequeno comércio,

trabalha-se muito com operações sem nota fiscal, ou com nota parcial, para fugir à

plena incidência de impostos. Esse é um ponto ainda importante de resistência ao
);

EFTPOS no pequeno comércio. Ao contrário, os grandes comerciantes percebem

em sistemas de automação de pontos de venda benefícios que sobrepujam a

possibilidade de operar com "caixa 2". Esses benefícios estão vinculados a
Ufi,

aspectos muito valorizados por eles, como o controle de estoques, a identificação

de itens de baixa ou de alta rotatividade, ao comando automático de ~0vas

57 BAUER, J. D 2. p. 219.
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compras, à contabilização automática on line, à velocidade da fila, ao aumento de

produtividade, etc. Tudo isso tem feito o sucesso dos sistemas de automação

comercial em todo o mundo e, automaticamente, estimulado a expansão dos

pagamentos via EFTPOS.

Apesar das dificuldades, o uso dos cartões de débito está efetivamente se

disseminando, em função primordialmente da massa de cartões em circulação.

Somente a VISA tinha, já em 1992, aproximadamente 75 milhões de cartões de

débito distribuídos pelos bancos a ela filiados. Esses cartões de débito

representam uma completa linha de produtos no setor, incluindo o VISA Debit, que

é um cartão de utilização on fine ou ott fine utilizável como meio de pagamento em

9,5 milhões de pontos de venda em todo o mundo. Há o VISA Electronic, que está

a meio caminho entre o VISA Debit e a rede mais sofisticada, sendo esta a rede

VISA Interlink, na qual o pagamento é realizado instantaneamente, por meios

totalmente on fine, sem qualquer risco para os comerciantes, abrangendo 12,5

milhões de cartões e 6 mil comerciantes nos EUA.58

o grande interesse dos bancos em incentivar pagamentos via cartão de débito é

derivado da redução de custos que estes podem proporcionar para, suas
! .•

operações. Mas o interesse dos bancos esbarra nos custos comparativos
v <; :~., '

-/

incorridos pelos comerciantes com as diversas formas de pagamento. Um estudo~, ,

conduzido pelo Food Marketing Institute59 dos EUA mostra que:
v-, ,,.

58Russell, Charles T. Leyeraging CO!:porate Strategies: The Global Market Challenge. Mônaco, EFMA, 1992,
pp.174-180
59 BAUER, 1. D 2. p. 221.
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COMPARAÇÃO DOS CUSTOS POR TIPO DE TRANSAÇÃO

tipo de transação Custo total (US$) Custo por US$100
em compras

em dinheiro 0,57 0,50
débito off line 1,11 0,83
débito on line 1,24 0,94
cheque 1,63 1,20
cartão de crédito 3,18 2,37

Os riscos embutidos para os bancos são similares aos dos terminais office
,

banking: representam uma enorme redução de custos operacionais mas eliminam

totalmente os floatings.

Os efeitos do crescimento das transações via EFTPOS podem ser:

• Incrementar o valor e a utilidade de um cartão eletrônico emitido pelo banco,

assim ampliando o escopo de relacionamento com o cliente pela extensão de

seu uso ao comércio. Além disso, a intensificação de seu uso abre caminho a\à

plena utilização do smart cera, quando este venha a estar plenamente

disponível.

• Reduzir o tráfego de utilização de agências e ATMs, pois a disseminação de

seu uso pode abrir caminho à realização de convênios entre bancos e

comerciantes, de modo que estes passem a prestar serviços bancários

simplificados por meio do uso dos cartões, como p.ex. permitir saques em

espécie.

• Reduzir o custo envolvido no processamento dos cheques.

• Gerar receitas de tarifas.
r .

Pl,

\<::2
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As dificuldades na disseminação das redes EFTPOS estão também vinculadas ao

custo e à não padronização dos equipamentos dos bancos, de um lado, e ao

desinteresse do cliente que procura não perder o floating de dois dias propiciado

pelo uso normal dos cheques como meio de pagamento no comércio. No Brasil, o
,

ambiente inflacionário estimulava a permanência dos cheques não apenas pela
I

preservação do floating mas sobretudo pela generalização do cheque pré-datado

como meio de pagamento e financiamento ao mais baixo custo possível. Alguns

bancos, entretanto, já começam a remover as barreiras a essas objeções. O

HSBC-Bamerindus começa a implantar uma rede EFTPOS que preserva o floating

por meio do retardamento do débito na conta do correntista e até mesmo, admite à

pagamento eletrônico pré-datado. O mesmo produto foi lançado pelo Itaú, com o

nome de "Pré-datado Eletrônico". Esse produto não deixa de ser curioso, e

peculiar ao Brasil. Pagamentos eletrônicos existem para serem instantâneos e sua

postecipação só se justifica por um hábito regional, não explicada por limites

tecnológicos.

No Brasil, as redes EFTPOS são ainda insipientes, mas o Bradesco,

isoladamente, já tem investido nesse canal de forma significativa. A Credicard tem

também uma rede com cerca de 7.300 terminais instalados em estabelecimentos

filiados, por meio da qual os bancos a ela associados têm acesso à tecnologia
,,

EFT. No exterior, as redes de combustível têm se adiantado aos bancos na
I
I

implantação desses sistemas, possivelmente para minimizar os riscos envolvidos

no pagamento de seus serviços. Também no Brasil começa a ser observável a

expansão dos terminais EFTPOS nos postos de gasolina. A notar que bancos têm

procurado patrocinar essa rede como meio de elevar a conveniência para seus
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próprios clientes, permitindo o desconto de cheques em postos de gasolina Jia
i
I

convênio. Movimento nesse sentido faz o HSBC-Bamerindus.

À medida que o número e o tipo de comerciantes que disponham de (e

efetivamente utilizem) terminais EFTPOS aumente, e à medida em que os clientes

I

se habituem com seu uso para efetuarem pagamentos, POS vai efetivamente se

tornar uma forma primária de distribuição bancária. Em suma, as redes EFTPob

devem se desenvolver mas, previsivelmente, esse meio de pagamento será pouco

lucrativo a curto prazo, para os bancos, operando talvez apenas em break even.6p

!
I

1.2.5. Terminais de informações e quiosques

I'Os terminais de informações e quiosques (ou vldeo-quiosques) são terminais que

mostram dados (1a
. geração) ou têm capacitações interativas (2a. geração). Eles

tanto podem ter interatividade eletrônica por meio de teclado, por meio de

tecnologia fouch-screen, ou podem ter interatividade por meio de acesso a um
!

atendente humano lotado em uma central remota. A 3a. geração de vídeo!

quiosques potencializa a comercialização parceirizada de diversas instituiçõel

num mesmo site, incluindo empréstimos pessoais, educacionais imobiliários o~

para a compra de automóveis, a venda de cartões de crédito, a venda de fundo~~",

mútuos, de certificados de depósitos, de planos de previdência privada e dJ
!

seguros, sejam estes do mesmo ou de vários bancos diferentes. "

Essa é uma tecnologia emergente que ainda não encontrou sua exata aplicação.

na estrutura da distribuição bancária, e os investimentos nesses equipamentos

60Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.106



Canais de distribuição em bancos I 175
I

são parcimoniosos. Há os que defendam que os vídeo-quiosques representam um
I

bom substituto para vendedores humanos e os que afirmam que não passam de
I
I,

máquinas caras sem nenhuma utilidade adicional além de projetarem uma imagem
I

de modernidade.

Os quiosques interativos mais modernos utilizam recursos de multi-mídia e têm

conexão fwo-way com atendentes humanos em centrais remotas. Vários bancos

americanos estão testando quiosques desse tipo, como o CoreStates, o Banc One
I

e o Chase Manhattan. Os principais benefícios desses quiosques é que eles

permitem que o cliente ouça e veja a pessoa que o atende e possa com ele trocar

documentos e informações para realizar negócios, por meio de fax e impressoras.

A Personal Financiai Management, uma divisão da New York Life Insurance,

argumenta que a taxa de vendas efetivamente fechadas por meio dos quiosques

eletrônicos (aproximadamente 70%) chega a superar as vendas realizadas por

meio de contato pessoal.et

Uma pesquisa apresentada pela AEGIS Technologies, referindo-se a trabalho

conduzido pela Mentis Corporation dos EUA62 demonstra que a exigência do

contato pessoal para a compra de serviços financeiros pode muito bem ser suprida

por meio de sistemas de vídeo interativo.

PESQUISA: PROPENSÃO DOS CLIENTES PARA O USO DE TERMINAIS DE
VíDEO INTERATIVOS PARA TRANSAÇÕES FINANCEIRAS (%)

IMPORTANCIA DO CONTATO FACE-A-FACE NA COMPRA DE PRODUTOS FINANCEIROS
Essencial 76
Por meio de telefone ou mala direta 20
Depende do produto 4

61 BAUER, J. D 2. p. 229.
62 BAUER, 1. D 2. p. 230.
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COMPRARIA PRODUTOS FINANCEIROS VIA TERMINAL DE VIDEO
Possivelmente, dependendo do produto 54
Definitivamente não usaria 38
Definitivamente usaria 8

PROPENSAO PARA COMPRA DE PRODUTOS VIA TERMINAL
Financiamentos e crediários 77
Certificados de depósito 63
Cadernetas de poupança 63
Financiamentos imobiliários 60
Planos de previdência 33
Seguros de vida 23

fonte: Mentis Corporation, EUA·

1.2.6. Terminais remotos: Serviços bancários domiciliares ou no escritório

(home banking ou office banking)

A evolução da adoção do conceito de home banking parece lenta, mas sua

verdadeira limitação é o acesso a PCs e outros equipamentos que ainda

representam um custo muito elevado para a maioria da população, mesmo em

países desenvolvidos. À medida em que sejam disponibilizados os recursos de

infraestrutura de comunicações - sobretudo linhas telefônicas e meios digitais

celulares via satélite - e equipamentos a custos mais acessíveis, o que é uma

tendência inexorável do desenvolvimento tecnológico, a adoção do home banking

se dará em velocidade acelerada. Essa morosidade atual não deve iludir a

tomada de decisão pela implantação do sistema por parte dos bancos, até porque

o impacto da redução de custos operacionais é imediato. I

.. ,

i

Ao lado da ainda relativamente pequena base instalada, outras dificuldades têm

retardado o desenvolvimento dos sistemas de home banking: a peqliena

familiaridade das pessoas, em geral, com sislemas online; dificuldades no"uso!
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insuficiente pesquisa de merado sobre o uso desse canal; aprendizado ainda

inicial sobre a forma de comercializar efetivamente os serviços financeiros

remotamente; a relativamente pouca abrangência e pouca funcionalidade dos

sistemas domiciliares; a existência de outras alternativas de canal que cumprem o

mesmo papel; a estrutura de tarifas atualmente praticada; a equação econômica

dos bancos; a mudança de hábitos exigida dos consumidores.

Muitas dessas dificuldades estão sendo minimizadas pela intervenção de

empresas de software, que têm dedicado parte de seus esforços a desenvolver

programas cada vez mais amigáveis de home banking: destacam-se entre eles o

Intuit / Quicken, o Microsoft Money, o MECA software (BankAmerica e Nations

Bank), American Express / AOL (America On Line), VISA Interactive,

MasterBanking (Master Card) e CheckFree.

Home banking & office banking são passos avançados que os bancos podem dar

no sentido de afastar os serviços prestados nas agências, transferindo o sistema

de distribuição para a própria casa ou escritório dos clientes. ,
'; ~. "

o banco por telefone apoiado por correio - a mais popular forma de home bar,~ing
!
I.

- tem crescido de forma incrivelmente acelerada, mas, por enquanto, tem tido' um

impacto relativamente modesto em todo o mundo. O "felephone banking", já

consagrado em todo o mundo, tem reforçado muito a percepção de que os

clientes apreciam o serviço bancário domiciliar e também acabará por estimular o

home banking.
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Por sua vez, o conceito do home banking eletrônico, usando computadores

pessoais e serviços de vídeotexto, parece ter um potencial muito maior. Os

sistemas até aqui desenvolvidos, particularmente na França, na Espanha, nos

Estados Unidos e na Inglaterra, já apresentam um grande grau de sofisticação e
, '

uma parte deles já está disponível no Brasil: é possível verificar-se na tela-dos
\

micro-computadores pessoais extratos de contas, lançamentos futuros, posições

de investimento, consultar taxas, realizar transferências de valores entre contas do

próprio cliente, realizar transferências de valores para outros correntistas, fazer

investimentos, fazer pagamentos de contas, solicitar talões de cheques, realizar

cálculos financeiros, etc. De uma maneira geral, esses serviços diretos podem ser

definidos como sistemas de tela (screen-based sysfems), porque sempre

envolvem uma tela pela qual o consumidor interage diretamente com o banco.63

No Brasil, entretanto, as limitações ao home banking são ainda mais severas: não

há a massa crítica de usuários que permita investimentos decisivos nesse cana! e

a infraestrutura de telecomunicações é ainda muito deficiente. Por isso, os bancos

que têm franqueado serviços de home banking procuram, antes de tudo, uma

projeção de imagem, mais do que efetivo serviço ao cliente.

1.2.6.1. Banco doméstico (home banking)

1.2.6.1.1. Miniterminais

Há um país, em todo o mundo, a França, em que a experiência do home banking

se destaca. Essa experiência tem sido bem sucedida pela distribuição gratuita de

63Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.20
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pequenos terminais de computador distribuídos gratuitamente pela companhia

telefônica estatal, primeiramente como um caminho para eliminar o sistema de

listas telefônicas. Esses pequenos terminais, denominados Minitel, logo ocuparam

um espaço importante e mais amplo na prestação de serviços e os bancos

franceses não desperdiçaram o Minitel como um ótimo canal de distribuiçãÓ)para

seus produtos e serviços. Entretanto, os serviços prestados pelo Minitel se

concentram basicamente em infomações, pelo que também a França está

caminhando no sentido do telephone banking, como em todo o mundo.64 Via

Minitel, o home banking funciona como uma ponte de ligação interativa entre os

clientes e seus bancos. Por exemplo, o Crédit Lyonnais tinha 280 mil usuários

ativos do home banking baseado na rede Minitel já em 1992.65 A França é, pois, o

exemplo de sucesso mundial de home banking.

Deve-se repetir que, em todo o mundo, o home banking tem esbarrado no custo e

na disponibilidade de equipamentos: o próprio Minitel só sobrevive porque foi um

investimento governamental que é até hoje subsidiado pelo governo francês. A

condicionante dos custos dos equipamentos têm limitado o desenvolvimento do

serviço, visto que o mercado de massa que dá a escala de sustentação

necessária aos investimentos ainda não tem acesso, de forma generalizada, tanto

a PCs como a terminais domésticos. Mesmo nos Estados Unidos, os principais

sistemas utilizam a rede telefônica para atuar como meio de ligação entre os

terminais domésticos e os mainframes dos bancos, embora alguns sistemas usem

o vídeotexto e redes de TV a cabo.

64Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., p.39
65Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.39
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1.2.6.1.2. Telefones inteligentes (smert phones)

Duas opções parecem ter um futuro notável: o smart phone (telefone inteligente) é

a primeira delas e o primeiro teste concreto foi realizado pelo Citibank New York

com o ET system. ET são as iniciais de "enhanced telephone" modelo P100, na

verdade um miniterminal desenvolvido em conjunto com a Philips e fabricado pela

Transaction Technology, da Califórnia. O sistema foi implantado

experimentalmente pelo Citi em 1991; já em 1993, 500 residências estavam

equipadas com o sistema, e atualmente o Citi o comercializa sob o slogan

"Citibank puts na ATM in your home". A tarifa mensal cobrada é de US$ 9,95. O

ET é um telefone que tem uma tela de cristal líquido e saídas para periféricos,

como impressoras. Por seu intermédio é possível consultar saldos, obter extratos,

pagar contas, transferir fundos, obter cotações de ações e dar ordens de compra e

venda de ações.66 670 custo do aparelho é elevado, estando na casa de US$

583,00 . Mas esta restrição pode ser eliminada à medida em que se massifique a

distribuição de smart phones. Matt Lawlor, da OnLine Resources, outro fabricante

desses aparelhos, acredita que a massificação destes ocorrerá pela redução dos

preços. Ele argumenta que as telecomunicações e o processamento

descentralizado serão levados às residências por meio de telefones, aparelhos de

TV, PCs e pelos chamados PDAs (Personal Digital Assistants), e que qualquer um

deles será muito mais barato, enquanto meio de distribuição direta remota, que o

atendimento feito por agências bancárias. 68

66Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.94
67 BAUER, 1. D 2. p. 196.
68 BAUER, J. D 2. p. 197.
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A AT&T começou a comercializar o seu Video Phone em 1993, mas o custo de

expansão do sistema é ainda uma limitação. Cada unidade custa para os bancos

US$ 100,00 e, por exemplo, o Maryland National 8ank cobra dos clientes, pela

instalação do sistema, menos de US$ 75,00 por unidade de seu sistema

ScreenPhone.69 Observa-se uma queda dos custos, mas estes são, ainda, um

obstáculo à massificação desse canal.

1.2.6.1.3. TVs Interativas

A outra opção é ainda muito cara mas potencialmente explosiva, tão logo o

desenvolvimento tecnológico reduza os custos a níveis palatáveis.

A idéia parte das telas das modernas ATMs, telas coloridas que permitem ao

banco explorar o fantástico potencial de comunicação e venda das ATMs e pelas

quais o cliente opera as máquinas pelo sistema touch screen. Ora, se

comunicação e transações podem ser realizadas "on screen - touch screen" numa

ATM moderna, por quê não levar a tela para dentro das casas dos consumidores?

Isto quer dizer TVs comuns ligadas on fine aos mainframes dos bancos, pelas

quais o cliente é exposto à comunicação dos serviços bancários e pode, por meio

de tecnologia fouch screen, interagir e transacionar com o banco. Dada a

penetração dos aparelhos de TV, muito maior do que a de PCs e mesmo de

telefones, esta é uma opção realmente explosiva. E já existe! A TV Answer, uma

empresa de televisão interativa sem cabo nos EUA anunciou em 1992 que ia

introduzir o serviço de pagamento de contas por TV e o CheckFree Corp., de Ohio,

69Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.22
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um banco fornecedor de serviços de transferência eletrônica de fundos, foi

contratado para processar os pagamentos. O problema é que o custo de

interligação de cada aparelho de TV está em US$ 700,00.70

1.2.6.1.4. Pagers e PDAs (Personal Digital Assistants) ou comunicadores

pessoais

Um novo impulso está sendo dado ao home banking através da introdução dos

pagers, ou PDAs (personal digital assistants), pequenos dispositivos portáteis

introduzidos há pouco mais que um ano nos EUA, que procuram estimular no

cliente a extrema conveniência de ter acesso a informações de seu banco em

qualquer lugar e a qualquer momento. O impacto dos pagers é inicialmente mais

promocional do que real, em termos de prestação de serviços, mas deverá evoluir

muito à medida em que a tecnologia se desenvolva e torne possível não apenas

consultar operações como de fato realizar transações bancárias iniciadas pelos

pagers.

A Apple Computer está desenvolvendo uma família inteira de PDAs chamada

Newton, cada um desenhado para uma necessidade específica de usuários. A

AT&T anunciou para meados de 1993 o lançamento de seu PDA (Personal

Communicator 440). Trata-se de um dispositivo acionado não por teclado, mas por

uma caneta eletrônica, como um dos PDAs Newton da Apple. Os PDAs prestam

inúmeros serviços pessoais, como agenda, bloco de anotações, etc. e podem

executar inúmeras funções bancárias ligados a uma rede sem cabo.71

70Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.7
71Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., pp.22-23
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Numa mostra recentemente realizada em Hanover, na Alemanha (março de 1993),

a Apple anunciou que vai licenciar os direitos de manufatura e comercialização

dos produtos derivados da tecnologia Newton. Entre as licenças já anunciadas

estão a Sharp e a Motorola, a Cirrus Logic, a Kyushu Matsushita Electric e a LSI

Logic, tendo sido esta que desenvolveu o chip do Newton. A Apple anunciou,

também, parcerias com a Siemens e a ROLM para desenvolver o "notephone",

que vai combinar as tecnologias Siemens de telefonia e a tecnologia Newton da

Apple de modo a garantir para o POA acesso a propriedades do fax e do telefone.

No dizer de Gaston Bastiens, vice presidente da Apple, "a tecnologia que estamos

desenvolvendo é um estágio da criação de um standard mundial para PÇ>As.

Assim que esteja estabelecido esse standard, as empresas de eletrônica de

informática, de eletrônica de consumo e telecomunicações ficarão juntas para

prover o mercado com uma plataforma única de desenvolvimento e prestação de

serviços."

Bem podem os bancos ser incluídos com parte desse conjunto, tendo em vista a

potencialidade de serviços que podem ser prestados através dos POAs.

Entretanto, a tecnologia dos pagers, a par de estimular o home banking, pode

acabar por tornar viável a tecnologia dos cartões inteligentes (smart cards), uma

grande idéia que, entretanto, não encontrou aplicabilidade prática. no meio

bancário basicamente dados os custo envolvidos. A tecnologia dos pagers é mais

cara que a dos smart cards e estes têm um potencial de aplicabilidade efetiva

muito maior que a dos pagers.
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1.2.6.1.5. Vídeo games como terminais

Uma outra opção que vem sendo testada é a utilização de nada mais nada menos

do que os vídeo games domésticos como terminais de acesso aos bancos. A

razão dessa perspectiva é que os vídeo games de última geração, que vão se

popularizando, têm alta resolução e perfeita compatibilidade tecnológica digital

com os computadores modernos. Assim, um cartucho contendo o software

bancário introduzido em um aparelho de vídeo game conectado à rede telefônica

pode se tornar um poderoso, barato e disseminado banco doméstico.72

Certamente, é nesta área que o desenvolvimento futuro da distribuição bancária

encontrará sua revolução nos próximos anos. O canal home banking e seus

derivados são a maior possibilidade de diferenciação dos concorrentes, mas

certamente é um canal que não trará benefícios aos bancos a não. ser que

praticado em muito larga escala.

1.2.6.1.6. O banco direto

O conceito de banco direto é muito abrangente. Toda forma de atendimento

bancário que não envolva atendimento pessoal humano poderia, a rigor, ser

classificado como "banco direto" em sentido lato.

72Informação pessoal do Vice Presidente de Recursos Operacionais do Banco Itaú S.A., entrevistado em nov/93.
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Entretanto, o que vai se consagrando como uso do termo, é um pacote

abrangente que começa pela definição de ser essa uma nova unidade de

negócios, dentro de um banco já estabelecido, ou apenas uma forma a mais de

atender a clientela atual. No primeiro caso, o que internacionalmente se conhece

por "stand alone", o banco direto visa um público novo, para o qual oferece uma

proposta de valor nova e exclusiva, precificação própria e todo um composto

mercadológico inovador. No segundo caso, o que internacionalmente se conhece

pelo termo "add on", o banco direto se parece muito com uma central de

atendimento telefônico operada por elementos humanos. É apenas uma forma de

atender por telefone e outros meios diretos o cliente que já recebe o serviço

tradicional. A questão basilar, portanto, é d posicionamento.

o banco direto vai encontrando rápida disseminação na Europa e nos EUA. Mas

até mesmo no Brasil, alguns bancos disponibilizam bancos diretos nas duas

modalidades supra mencionadas. No primeiro caso se enquadram o Banco Direto,

do Banco Real, o Banco 1, do Unibanco e o Banco Mais, do Banco Bandeirantes.

No segundo caso, aparece o Itaú Bankfone, do Itaú.

o Firstdirect é o melhor exemplo de serviço direto na Inglaterra. Lançado em

outubro de 1989 pelo Midland Bank como uma unidade de negócios à parte, ele

se beneficiou das vantagens de ter sido o first mover, mas logo em 1990 passou a

enfrentar dura competição. O Firstdirect opera de uma base centralizada na área

industrial de Leeds, e atende seu público 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com

três anos a empresa alcançou o break-even, após completar 300 mil contas.73 Em

73Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., p.117
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1996, O First Direct tinha alcançado 650 mil contas e a projeção é de alcançar 1

milhão de clientes até 1999.

Antes de lançar o produto, o Midland pesquisou profundamente o mercado para

descobrir o que o consumidor realmente queria. Descobriu que 1 em cada 5

clientes não tinham ido a nenhuma agência do banco no mês anterior. Que

metade realmente desejava visitar uma agência o mínimo possível e que jamais

tinha encontrado seu account manager pessoalmente. E que metade estava

realmente interessada em serviços bancários diretos. Mas 80 % disseram que

preferiam o contato com um operador humano.

Metade dos clientes do Firstdirect são das classes A e 8, e são mais mulheres. 67

% dos correntistas estão entre 25 e 44 anos, e 23 % com mais de 45 anos. O

número de ligações fora do horário bancário tradicional tem crescido mais do que

proporcionalmente. Entre 1992 e 1991, as operaçoes entre 20:00 de um dia e 8:00

da manhã do outro dia mais do que dobraram.

O Firstdirect prevê que o mercado para phone banking se expandirá para 20 % de

toda a população no ano 2000. O Midland está tão entusiasmado como sucesso

de sua subsidiária que corre até o risco de concentrar-se excessivamente nesse

canal.
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1.2.6.2. Banco no escritório (office banking)

Ao contrário do home banking, o office banking encontrou de imediato larga

aceitação, a' partir da disseminação da micro informática nas empresas e do

surgimento dos terminais inteligentes.

Por meio desses terminais, os gerentes financeiros, tesoureiros e empregados

auxiliares das empresas podem interagir com os mainframes dos bancos para

obter informações econômicas e financeiras, realizar transações e transferências

de fundos, fazer o gerenciamento de caixa, realizar investimentos, administrar

pagamentos e recebimentos, etc.

Os terminais office banking tiveram uma explosão de desenvolvimento já na

década de 1980, basicamente em virtude do mercado das pessoas jurídicas

apresentarem, de um lado, a massa crítica necessária para os investimentos

demandados e, de outro, porque a competitividade entre os bancos nesse

mercado é muito maior, porque a quase totalidade dos bancos o disputam.

Esses terminais, as chamadas treasurer's workstations, são exatamente o canal

mais desenvolvido tecnologicamente. Os interfaces com as empresas têm três

sub-componentes: (1) módulos de informação de saldos e investimentos, (2)

módulos de suporte à decisão financeira e (3) módulos de acesso a transações

propriamente ditos.
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Largamente disseminados entre as médias e grandes empresas, os terminais

office banking são antes de tudo uma condição de competitividade, mais do que

uma vantagem competitiva. Tê-los, não significa necessariamente uma vantagem.

Mas não tê-los significa ficar fora desse mercado, visto que em função desse tipo

de serviço e sua constante evolução, as empresas estão reduzindo

significativamente o número de bancos com que trabalham. E deve-se frisar que

esse mercado representa as maiores oportunidades de expansão de ativos via

empréstimos e financiamentos, este sim o negócio fim dos bancos. Nos EUA

muitos bancos oferecem esse tipo de serviço, fundamentalmente baseado no

sistema PRODIGY, uma rede desenvolvida em joint venture entre a IBM e a

Sears, Roebuck & Co74.

o office banking Representa uma terceirização de serviços para as empresas,

porque elas experimentam redução do staff necessário em seus departamentos de

contabilidade, contas a pagar e a receber, etc. Na verdade, é back office vendido

pelos bancos às empresas.

A expansão dos terminais office banking deve continuar, em virtude do esforço de

vinculação e fidelização das pessoas jurídicas por parte dos bancos. Como meio

de aprofundar seu relacionamento com as grandes empresas, o Bank of Scotland

lançou, em 1992, o "Corporate HOBS" 75, um sistema de office banking

aparentemente tradicional, baseado em PCs ligados aos mainframes do banco,

desenvolvido em parceria com o Rabobank, da Holanda. Mas, na verdade, o

74Steen, Rosemary & Young, Karen. The Direct Servicing ChalIenge. Irlanda, Lafferty Publications Ltd., 1993,
p.21
75Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., p.21
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HOBS é um sistema mais complexo, com acesso direto à rede de pagamentos

internacional SWIFT, assim permitindo aos usuários a transferência direta de

grandes montantes de dinheiro. O HOBS tem também capacidades associadas à

tecnologia dos smart cards e conexões possíveis com telefones inteligentes.

A despeito de sua potencialidade, há perigos inerentes ao office banking: o

aumento da eficiência reduz os custos mas também reduz os floatinqs para os

bancos, de modo que o office banking não é necessariamente rentável.?6

O uso de terminais inteligentes tem sido a norma nos Estados Unidos para toda

empresa de porte médio / grande, e o sistema PRODIGY, da IBM, tem sido

vendido ou franqueado a centenas de bancoa/? O mesmo se pode dizer em

relação ao Brasil. O office banking é um filão aberto e promissor, com massa

crítica garantida, e os bancos têm se lançado à disputa por esse filão com muita

decisão. Todos os grandes varejista brasileiros têm se empenhado na criação de

uma larga base de empresas com terminais inteligentes, Apenas o ltaú tem cerca

de 18 mil terminais instalados em empresas clientestê, muitas das quais de

pequeno e médio portes. O Bradesco informa ter cerca de 14 mil empresas ligas.

ao seu sistema."s

76Steiner, Thomas D. & Teixeira, Diogo B. Technology in Banking. EUA, 1990, Business One Irwin, p.158
77Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.2I
78 fonte: site do Itaú na Internet
79 Relatório Anual, 1996, p. 29
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1.2.6.3. Internet banking (em casa ou no escritório)

Os serviços bancários via Internet estão apenas principiando. Em pesquisa

recentemente (1996) divulgada pela Booz Allen & Hamilton8o, 285 bancos

americanos tinham aberto seus sites na Internet, mas apenas 1% deles está de

fato oferecendo algum tipo de serviço. Em sua maioria (70%), os sites não passam

de "gloriosas brochuras eletrônicas" apresentando apenas informações gerais

sobre os bancos.

"Mas esse estado de coisas não vai permanecer por muito mais tempo. De fato,

90% dos bancos que responderam à pesquisa da Booz Allen & Hamilton

informaram ter planos agressivos para expandir o tamanho e a funcionalidade de

seus serviços pela Internet, incluindo serviços amplos e sofisticados. Baseados

nesses planos, tanto quanto em nossas estimativas a respeito do crescimento

geral da Internet, projetamos que no ano de 1999 haverá pelo menos 1500 sites

de bancos na rede mundial"81e com oferta bastante abrangente e variada de

serviços.

80 BURNHAM, Bil!. The Internet' s impact on retail banking. Booz AlIen & Hamilton Briefs, USA, 3rd quarter
1997.
81 BURNHAM, B. T.I.J.OR.B.



Canais de distribuição em bancos 191
NÚMERO DE SITES DE BANCOS NA INTERNET PROJETADOS PELA BOOZ-ALLEN & HAMILTON
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Essas projeções devem trazer sérias preocupações aos bancos de rede de

agências estabelecida. Internet Banking representa, claramente uma alternativa

de baixo custo ao serviço por meio de agências. A proporção das despesas

operacionais / total de receitas dos bancos indica que um banco que opere via

Internet pode ser 70% menos dispendioso do que um banco tradicional.
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Fonte: Booz-Allen & Hamilton

A entrada de milhares de bancos na Internet com ofertas de valor especializadas

pode rapidamente erodir a vantagem competitiva dos bancos de rede, ao mesmo
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tempo em que provocará a commoditização desse serviço. Acima disso, os

consumidores de serviços pela Internet poderão trocar de banco com muito mais

facilidade do que trocam. hoje. Os custos de mudança serão insignificantes e,

combinados com a enorme conveniência disponibilizada, poderão levar a uma

queda brutal da lealdade dos clientes e a uma igualmente brutal competição por

preço.

O First Union Bank é um banco americano supra-regional. Esse banco colocou

150 páginas de informação na Internet a respeito de seus produtos e serviços.

Aprimeira página fala da "agência virtual" que o banco denominou de

"cyberbanking", e que resume o conceito do banco por computador dirigido a

consumidores e comerciantes via Internet. Esse banco tem como objetivos (1)

educar os seus consumidores de varejo a respeito das possibildades da Internet;

(2) auxiliar o trânsito de informações e transações entre seus clientes; (3)

conquistar novos clientes; e (4) processar transações financeiras através da rede

mundial.

Algumas das mais interessantes inovações do First Union incluem produtos

customizados a partir da interação com clientes e o comércio eletrônico.

Alguns bancos, como o Wells Farg082 da Califórnia, o décimo maior banco

americano, estão disponibilizando um vasto conjunto de serviços via Internet que,

praticamente, atendem às necessidades bancárias usuais do dia-a-dia da maioria

de seus clientes.

/ ..-,
82 fonte: http://wellsfargo.com

http://wellsfargo.com
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Os clientes do Wells Fargo podem se utilizar do banco on line através da Internet.

(http://wellsfargo.com/). America Online, Prodigy, Quicken e Microsoft Money. Os

clientes podem pagar contas a qualquer um nos EUA, usando qualquer um desses

canais de acesso. Podem também obter informações sobre suas contas e

transferir recursos entre todas as suas contas mantidas no Wells Fargo, incluindo

contas correntes, de poupança, cartões de crédito, fundos de investimentos e

linhas de crédito stand by disponíveis. Podem também fazer o download dos

históricos e das transações para seus computadores pessoais e, com o auxílio de

softwares financeiros, praticar amplo gerenciamento de seus ativos.

O Wells Fargo disponibilizou o home banking a partir de 1989 e em maiode 1995

lançou-o através da Internet.

O Wells Fargo apresenta serviços até segmentados via Internet, dirigidos aos

clientes de:

• Personal banking

• Investment center

• Small Business

• Commercial Banking

• International Trade

O Wells Fargo se propõe, inclusive, a auxiliar quem queira comerciar pela Internet:

"Want to set up shop on the Internet?", era a chamada principal de sua home page

em 24/9/97. Ou, "Want to sell products on the Internet? Find out how".
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o alcance do Wells Fargo não se limita aos usuários de PCs. "Online banking isn't

just for computers anymore. Learn about WebTV". Com isso o Wells Fargo se

antecipa aos concorrentes e se prepara para penetrar as casas das pessoas que

terão acesso à Internet a partir dos novos aparelhos de TV ligados à rede mundial

por meio dos novos provedores que são as empresas de TV a cabo. Esses

aparelhos terão vantagens excepcionais pela maior dimensão e qualidade de sua

imagem e a comunicação será muito mais eficiente do que a hoje oferecida pelas

linhas telefônicas regulares: as redes de TV a cabo são capazes de transmitir

muito mais dados, imagens e sons do que aquelas e estão presentes em muito

mais casas do que os modems.

A Internet representa hoje, a um só tempo, a maior oportunidade e a maior

ameaça para os grandes bancos varejistas e representa sozinha uma revolução

de magnitude ainda indefinível no ambiente da distribuição dos serviços

financeiros.

2. Canais de distribuição indiretos

Até aqui nos ocupamos da descrição do que existe em termos de canais de

distribuição bancários diretos. Entretanto, embora uma tendência menos recente,

já se começa a perceber a utilização de canais de distribuição com a presença de

intermediários nos negócios bancários.
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2.1. Agenciadores

Em alguns países os correios trabalham como agenciadores bancários. O serviço

postal é uma forma de movimentar contas bancárias que permite uma boa

oportunidade de crescimento para organizações que desejam ampliar seus

serviços sem aumentar substancialmente sua própria estrutura administrativa. E

mesmo para os bancos que têm uma rede própria, os correios são uma forma

usual de contato entre clientes e banco, pois até os mais avançados canais de

distribuição devem se apoiar de uma ou outra forma na distribuição de

documentos via correio.

O sistema postal pode ser usado também para prestar serviços diretos ao cliente.

Instruções de pagamentos e depósitos podem transitar pelo sistema. Tomado em

conjunto com transações eletrônicas de crédito e débito, um sistema bancário

centralizado apoiado nos correios pode ser até bastante sofisticado para

consumidores de varejo e pequenas empresas83.

Diversos bancos usam esse meio, especialmente para clientes que moram em

regiões afastadas e têm dificuldade de se deslocar até uma agência ou ATM. Na

Inglaterra, sociedades de poupança e empréstimo como a Cheltenham &

Gloucester e a Bradford and Bingley usam os correios para suplementar suas

redes próprias de agências na coleta de pequenos depósitos. Dessa forma,

movimentam em conjunto cerca de 1,2 milhões de contas correntes postais84.

83Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.4
84Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.4
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Em suma, operando em conjunto com ATMs e cartões de pagamento, um sistema

bancário postal pode ser bastante sofisticado e abrangente.

Em muitos países, bancos utilizam agenciadores para ampliar a sua

representação. Tipicamente, são empresas comerciais que por convênio prestam

alguns serviços bancários rudimentares aos clientes dos bancos, ou clientes

comuns, como a troca de cheques por dinheiro físico.

Alguns negócios já têm se desenvolvido fortemente como a presença dos bancos

como financiadores diretos em pontos de venda, usando recursos humanos

próprios, recursos humanos do comerciante ou uma composição intermediária.

Um arranjo muito comum é a presença de unidades de financiamento de bancos

em concessionárias de montadoras de automóveis ou outros magazines de

grande porte que comercializam bens de consumo duráveis. Esses canais

garantem a vazão de pelo menos uma parcela importante dos produtos bancários,

no caso os produtos de crédito, para mercados e clientelas desassistidos.

Basicamente, não se exige que o contratante do financiamento seja previamente

cliente do banco e as unidades de financiamento especializadas externas

representam uma extraordinária oportunidade de conquista de novos clientes, ou

pelo menos de ampliação de cadastros e mailings, além de representarem uma

fonte extra de conveniência para aqueles que já sejam clientes do banco, que

acabam encontrando preferência e maior rapidez no atendimento.
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2.2. Franchising

Uma outra estratégia aplicada em alguns países é contratar apenas alguns

agentes e dotar-lhes da capacidade de prestarem uma gama algo ampliada de

serviços bancários em nome do franqueador. O desenvolvimento nesse sentido

pode levar à criação tanto de redes plenas de franchising bancário, com

franqueados estabelecidos sob a marca do franqueador, como redes de corretores

de serviços bancários que se estabeleçam como os corretores de seguros e

vendam os serviços bancários de mais de uma instituição.

Nos Estados Unidos têm sido desenvolvidas experiências bem sucedidas de

franqueamento entre bancos, com os grandes bancos franqueando a pequenos

bancos a distribuição local ou regional de: serviços que estes não têm a

capacidade tecnológica, financeira ou mercadológica para operar sozinhos. Deste

modo, os franqueados são bancos autônomos, eles mesmos, mas vendem

também serviços bancários sofisticados de outros grandes bancos para os quais

há a demanda, principalmente de segmentos upscale. Às vezes, o fator mais

relevante é a marca que está por detrás do serviço o fator mais relevante para a

estimulação da demanda e estabelecimento de franquias bancárias.

Na Europa diversos pequenos bancos cooperativos operam sob uma identidade

corporativa comum, oferecendo produtos de boa marca e boa penetração

beneficiando-se de propaganda nacional e da imagem corporativa. Estes são

realmente característicos clássicos de um sistema de franquias85.

85Yittas, Frazer & Metaxas-Vittas. T.R.B R. p.144
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No Brasil as franquias entre bancos ou instituições financeiras têm tido pouca

aplicação além da comercialização de cartões de crédito. Mas certamente esta é

uma oportunidade excepcional de ampliação de negócios que encontrará

desenvolvimento futuro entre nós.

2.3. Os cartões de crédito

Os cartões de crédito ocupam papel central na estrutura de distribuição dos

bancos, pelo que agregam de conveniência ao cliente e pelo que significam de

oportunidade de realização de outros negócios (cross-selling), particularmente

operações de crédito.

Usualmente vendidos como um produto separado, os cartões de crédito permitem

aos bancos capturar novos clientes, que atualmente estão fora de sua base de

clientela, e, depois, fidelizá-Ios através do cross selling de outros serviços

financeiros, ou mesmo não financeiros86.

Em todo o mundo o "dinheiro plástico" encontra larga aceitação. O consumidor

gosta do produto e realmente faz dele o seu principal instrumento de compra,

pagamento e financiamento. Em contrapartida, também o comerciante o aprecia

dado que representa baixíssimo risco de perda de pagamentos.

Por sua larga aceitabilidade, os jogadores da indústria de cartões procuram

encontrar novos meios para a sua disseminação e a manifestação mais atual e
,

,I ,~ .•' :.

86Steen, R. & Young, K. T.D.S.C. p.5
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ostensiva nesse sentido são os affinity cards (cartões de afinidade), emitidos por

empresas comerciais87, de serviços e redes de abastecimento de todo o tipo para

vincular clientes e que são processados pela estrutura especializada das

empresas de cartões de crédito, e, em última análise, pelos bancos. Na verdade,

os affinity cards são a manifestação mais concreta do micromarketing baseado em

bases de dados eletrônicas cada vez mais precisas, com foco em necessidades

de consumidores muito específicas, onde a tecnologia da informação ocupa papel

central.

Em todo o mundo o "dinheiro plástico" encontra larga aceitação. O consumidor

gosta do produto e realmente faz dele o seu principal instrumento de compra,

pagamento e financiamento. Em contrapartida, também o comerciante o aprecia

dado que representa baixíssimo risco de perda de pagamentos.

Por sua larga aceitabilidade, os jogadores da indústria de cartões procuram

encontrar novos meios para a sua disseminação e a manifestação mais atual e

ostensiva nesse sentido são os cartões co-branded (mais de uma marca de

empresa de serviços, comercial ou industrial juntas no mesmo cartão = marketing

simbiótico), e os affinity cards (cartões de afinidade), emitidos por empresas

comerciais88, de serviços e redes de abastecimento de todo o tipo para vincular

clientes e que são processados pela estrutura especializada das empresas de

cartões de crédito, e, em última análise, pelos bancos. Na verdade, os affinity

cards são a manifestação mais concreta do micromarketing baseado em bases de

dados eletrônicas cada vez mais precisas, com foco em necessidades de

87Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.123
88Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.l23
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consumidores muito específicas, onde a tecnologia da informação ocupa papel

central. Os cartões de crédito tendem a ter uma evolução contínua em todo o

mundo, como meio de pagamento e financiamento e de valor agregado de

produtos e serviços adicionais, que no caso do American Express, por exemplo,

inclui um grosso livro de serviços auxiliares vinculados ao cartão.89

Na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, o "dinheiro plástico" é de longe o

meio de pagamento mais utilizado e os bancos têm investido fortemente na

ampliação de sua base de clientes com cartão de crédito e de estabelecimentos

filiados ao sistema e que se associam, fundamentalmente ao Visa e ao Master

Card que dominam o mercado de cartões de crédito bancários em nível mundial90

91. Os números da indústria são impressionantes: o Iider de mercado, a VISA,

tinha emitido, até 1996, 560,2 milhões de cartões que transacionaram, nesse

mesmo ano, US$ 981,0 bilhões. O crescimento do número de cartões foi de 14%

nesse ano, e as transações cresceram nada menos do que 25%.92

O componente de conveniência encontra a máxima concretização na idéia do

"banco portátil" ou "banco de bolso" que tem sido agregada a eles, e

intensivamente veiculada pelos bancos. Esse esforço visa, como vimos, tornar o

serviço bancário algo mais tangível, corporificado no "objeto cartão". Daí o

empenho em consolidar em um único cartão todas as funções de um cartão

89Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.121
90Russel C. L.C.S:T.G.M.C., caso VISA, pp.174-180
91Nardi, Alfredo. Dinero Plastico., caso Mastercard, in "Memorias Felaban", referente ao XIII Congresso
Latinoamericano de Automação Bancária, Colômbia, Editorial Kelly, 1990
92 TALMOR, Sharona & TIMEWELL, Stephen. Get Smart. In "The Banker, Oct. 1997, p.27.
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bancário, incluindo cartão de crédito, cartão de débito, cartão eletrônico e cartão

de garantia de cheques.

Os cartões de crédito potencializam o papel central dos bancos enquanto

intermediadores financeiros. O cartão de crédito é uma fonte segura, contínua e

descomplicada de contratar financiamentos de spread elevado, larga pulverização

e baixo risc093. A receita proveniente dos juros com financiamentos concedidos

aos portadores de cartões é muito mais elevada do que as operações regulares

dos bancos, além de ser concedida a clientes cativos, conhecidos e, por isso

mesmo, de baixo risco. Em relação a operações comerciais, o spread oferecido

pelos cartões chega ao dobro. Portanto, esse canal representa provavelmente e

continuará representando a melhor oportunidade de expansão de ativos para os

bancos.94

Finalmente, a considerar quanto aos cartões de crédito: não só são em si mesmos

apenas um canal de distribuição fundamental para os bancos, como são também

um canal essencial para a aquisição de bancos de dados, num processo de

realimentação contínua que, quando adequadamente tratada pela tecnologia,

pode se constituir em importante vantagem competitiva.

Save & Prosper95, na Inglaterra, adotou uma atitude singular em relação ao ~ .)
'\!

cartão de crédito. Ao invés de utilizá-lo como um produto em si, a empresa o

utilizou como uma ferramenta estratégica que poderia permitir o incremento do

93Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pp. 112-120
94Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pp.l 13-1 16
95Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., pp.165- 168
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cross selling. lan Lindsey, diretor de área, comentou: "Nós procurávamos uma

maneira de expandir nosso mercado. Então tivemos a idéia de lançar um cartão de

crédito de baixos juros. Basicamente, esse novo cartão focalizava alguns

importantes segmentos de clientes que nos permitiam uma menor provisão para

perdas de crédito. Para esses clientes, nós poderíamos transferir os benefícios de

nossos custos mais baixos, porque, analisando nossa base de dados, verificamos

que de 25 a 30 % desses clientes tipicamente compravam mais produtos de nossa

empresa, e essa fatia crescia 5 % mais rapidamente a cada ano. Desse modo,

passamos a utilizar o cartão de crédito não como um produto em .si, mas como um

canal de distribuição para os nossos outros produtos.

2.4. Smart Cards

o smart card, depois de 20 anos de longa gestação, está se aproximando do

ponto em que se irá tornar comum como meio de pagamento em massa. O

interesse sobre o assunto tem se intensificado pelo declínio do custo dos chips

que equipam os cartões, pelo crescente receio das fraudes envolvendo as bandas

magnéticas dos cartões tradicionais, pela disseminação do conceito de prestação

de serviços à distância que requerem ainda maior segurança e da busca das

empresas financeiras, de telecomunicações, de computadores e de software por

novas oportunidades de gordas receitas.

A Datamonitor estima que o número de smart cards, em escala global, chegará em

2001 a 3,5 bilhões, ou cinco vezes o número existente em 1995, sendo que as 'p
aplicações em bancos serão as de maior magnitude, após as do setor de telefonia.
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As aplicações específicas em bancos (cartões de crédito / débito, moeda

eletrônica e carteiras eletrônicas) devem crescer para um número de 450 milhões

de unidades, em 2001, um crescimento assustador quando comparado com os 30

milhões emitidos até 1995.96

o escopo de aplicabilidade de um smart card vai muito além das transações

financeiras. Seu potencial final é o de remeter aos livros de história o papel moeda

e os cheques. Estes, e todo o aparato infraestrutural desenvolvido pelos bancos

para operarem os sistemas movidos a bandas magnéticas.

o sucesso mundial dos cartões tradicionais de banda magnética fez com que se

implantasse uma tão ampla infraestrutura para a sua utilização, que esse fato

acaba dificultando a viabilização dos cartões inteligentes. Os custos de mudança

para essa nova tecnologia tornam-na inviável a curto prazo.

Aí está, provavelmente, a maior resistência à disseminação do smart cardo

Pesquisa conduzida pela Carmody & Bloom97, em 1994, esclarecia quais eram os

principais obstáculos à disseminação dos smart cards como meios de transação

financeira.

\
I

96 TALMOR, Sharona & TIMEWELL, Stephen. Get Smart. In "The Banker, Oet. 1997, p.26
97 BAUER,LD 2000. p. 245. Lafferty Publieations, Ireland, 1994

,.,,-.:, ..•
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BARREIRAS À DISSEMINAÇÃO DO SMART CARO

(% dos respondentes que concordam com o fator de resistência proposto)

FATORES DE RESISTENCIA

Custo de reposição dos terminais I 87% 1Iatuais
Os standards atuais ~I
Necessidades de mudanças de I 64% 1I
infraestrutu ra
Custo de produção dos smart cards 157% 1I
Confiabilidade dos smart cards I 46%1 J

fonte: Carmody e Bloom, EUA

Os smart cards apresentam a possibilidade de substituir completamente os atuais

cartões magnéticos, de débito ou de crédito, e após sua disseminação, poderão

ter uma circulação muito mais ampla no mercado do que os atuais cartões que

dependem de custos e infraestrutura muito maiores. É bom lembrar que os smart

cards podem ser utilizados em qualquer equipamento off fine, até mesmo em

catracas de ônibus. A EMTU, em São Paulo, estará implantando

generalizadamente o uso de smart cards em catracas eletrônicas dos ônibus já

em 1998. As empresas de ticket refeição estão lançando smart cards em

substituição aos atuais vouchers de pagamento em lanchonetes e restaurantes.

É evidente, pequenos terminais off fine têm um custo de produção e operação

praticamente insignificante, sendo acessíveis às menores lojas e negócios

existentes no comércio.

Ao lado da Internet, os smart cards têm o potencial de revolucionar integralmente

não só os meios de pagamento como toda a indústria bancária, pois abrem

oportunidades a muitos novos entrantes sem que barreiras de maior importância
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sejam visíveis à sua operação. Também seu potencial final de impacto está longe

de ser precisamente avaliado e deve merecer a cuidadosa atenção dos executivos

dos principais bancos varejistas de todo o mundo.

Catherine Allen, vice presidente da área de tecnologia do Citi em New York assim

se expressa a respeito do futuro: "os bancos do futuro vão se apoiar

decisivamente no desenvolvimento do smart card, que vai ser usado em

conjunção com uma grande variedade de equipamentos, desde telefones

inteligentes até aparelhinhos manuais, essencialmente para dar aos clientes a

escolha sobre qua canais de distribuição bancários usar. Compreender melhor a

integração do smart card com esses equipamentos é muito importante. É preciso

compreender os smart cards como um dispositivo de distribuição em si mesmo e

de si mesmo. Igualmente importante para o banco do futuro será a integração

entre ele e seus fornecedores, como as empresas de telecomunicações. As

alianças estratégicas com essas companhias que estão no controle das redes de

comunicação será a essência do banco virtual do futuro."98

Para John Rolander, da Gemini Consulting, "o banco do futuro continuará sendo

focado no cliente, mas no coração do relacionamento com os clientes estará um

cartão de plástico com um chip de silicone. E, com o advento dos cartões de

lealdade (Ioyalty cards), o smart card se tornará a principal via de interação com os

clientes.w ..
" {

98Steen, R. & Young, K. T.D.S.C., p.96
99 TALMOR, Sharona & TIMEWELL, Stephen. Get Smart. In "The Banker, Oct. 1997, p.26.
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É bom frisar que, nessa nova era da distribuição eletrônica baseada em cartões,

os bancos não são ou não serão, necessariamente a espécie dominante. Ao

mesmo tempo em que os cartões inteligentes podem reduzir significativamente os

custos dos bancos, estes podem também ameaçar a sua sobrevivência. A VISA

,
i
(

tem, p.ex., o objetivo de se tornar o melhor meio mundial de pagamentos. E a

AT&T, por sua vez, está invadindo a indústria financeira, emitindo maciçamente

cartões inteligentes que funcionam como cartões de telecomunicações e como

cartões de crédito. Uma batalha fundamental se travará em torno do conceito de

branding, ou seja a marca do banco no cartão, em conjunto com a marca dos

grandes emissores mundiais, VISA, Mastercard e AMEX. O mercado de massa

privilegia as instituições que lhes garantam pagamentos eficientes em qualquer

lugar, seja quando estão em casa, seja em viagens ao exterior. O smart card

ocupará papel essencial no mundo dos pagamentos e rapidamente se confundirá

com o próprio bancos, na cabeça dos clientes. Portanto, é extremamente

importante a administração da marca dos bancos em sua estratégia quanto aos

smart cards. 100

2.5. Bancos como intermediários de outros bancos ou de outros negócios

Em alguns países os bancos têm se conveniado para atenderem aos clientes um

do outro, em bases recíprocas, com ou sem cobrança de tarifa do cliente101.

Os clientes recebem uma ampliação das opções de atendimento em várias

localidades e isso representa um plus de conveniência, ainda que haja um preço a

100 TALMOR, s. & TIMEWELL, s. G.S. In "The Banker, Oct. 1997, p.27.
101Vittas, Frazer & Metaxas- Vittas. T.R.B.R. p.149



Canais de distribuição em bancos 207

pagar por isso, o que acaba sendo algo bastante eventual. Uma manifestação

preliminar desse fenômeno no Brasil é a "Rede Verde e Amarela", composta sob

os auspícios da ASBACE - Associação dos Bancos Comerciais Estaduais. Na

Rede Verde e Amarela, os clientes de qualquer banco estadual ou federal

encontram prestação de serviço em qualquer outro banco estadual ou federal,

quando estão fora de sua sede bancária.

Nos países em que a regulamentação limita a expansão da rede para fora do

estado sede dos bancos, como os EUA, a formação de redes de bancos tem
\

" r

representado um significativo plus de conveniência. Diversos bancos americanos

se associaram para a prestação de serviços recíprocos a seus clientes e essa

estratégia abriu caminho à formação de bancos supraregionais, dos quais o

exemplo mais ostensivo e de maior sucesso é o Banc One, da Georgia102. O

Banc One na verdade começou por prestar centralizadamente serviços de

processamento de cartões de crédito para outros bancos e acabou por enveredar

na formação de uma grande rede nacional de bancos regionais através de uma

política planejada e extremamente agressiva de aquisições de bancos regionais.

Hoje, os bancos incorporados guardam sua personalidade e preservam suas

administrações (devidamente treinadas ou re-treinadas na Banc One College) mas

atuam sob os auspícios e retaguarda da "Corporação Banc One" que lhes coloca à

disposição uma vasta gama de produtos e serviços que podem ou não ser

comercializados pelos bancos filiados, segundo as características de cada

I02The Eeonomist Intelligenee Unit. Bane One: Aequisitions and Marketing Build a Super-Regional. In Banking
Towards a New Millenium, Grã-Bretanha, 1993, pp.83-87
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mercado local. Os bancos filiados são intermediários dos produtos e serviços da

corporação 103.

O mesmo ocorre agora na Europa unificada. Martin Kohlhaussen, chairman do

Commerzbank AG, fala na emergência dos "bancos universais focados". O

sistema bancário alemão, como o brasileiro, é composto de bancos universais,

que prestam todo o tipo de serviços, e nisso se opõe frontalmente ao sistema

americano, que se baseia na estrita separação entre as funções de banco

comercial, de investimentos, sociedade de poupança e crédito imobiliário,

corretagem e custódia de valores, e seguradora. Para Kohlhaussen, cada banco

universal vai se concentrar estritamente nos negócios e serviços onde é mais

forte, sendo nestes casos o "produtor que será representado por outros bancos", e

sendo ele mesmo um representante de outros bancos para a venda de produtos e

serviços que não sejam de sua especialidade. Mais que isso, bancos serão

intermediários de outros bancos na Europa unificada, porque para ele nenhum

banco será capaz de operar redes de varejo espalhadas por toda o continente. Ao

contrário, a presença continental dos bancos será obtida por uma ou outra forma

de aliança estratégica entre bancos104.

Movimento nesse sentido e absolutamente semelhante deve ocorrer, como de fato

já ocorre, no MERCOSUL, a começar pelo acordo operacional firmado em outubro

de 1993, entre o Banco do Brasil e o Banco de La Nación Argentina, para

atendimento recíproco de seus clientes enquanto estejam fora de seus países de

I03Mehta, Robert & Evans, Philip. Retail Banking in the United States. Boston Consulting Group, EUA, 1993,
pp.198-208
I04Kohlhaussen, Martin. Banking in the Year 2000. Mônaco, EFMA, 1992, pp. 295-319
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domicílio105. Esse acordo inclui mesmo o desenvolvimento conjunto de produtos

e serviços para comercialização nos dois países. Ou a integração das redes de

caixas eletrônicos do Itaú à rede Link argentina, prestando reciprocamente

serviços aos clientes usuários das duas redes nos dois palsestw. E já há

primórdios de alianças estratégicas de nível transcontinental, como no caso do

acordo operacional firmado entre o Banco Portuquês do Atlântico, de Portugal, e o

ex-Banco Econômico, do Brasil107.

Quando, entretanto, ampliamos nossa abordagem para o marketspace, o mundo

do comércio eletrônico, as possibilidades de atuação dos bancos como

distribuidores indiretos se amplificam.

Desde os anos 70, empresas com formas de comercialização agressiva e

computadorizada criaram ligações eletrônicas diretas com seus clientes,

oferecendo-lhes um plus de conveniência que cativou esses clientes por muitos

anos. Como poucas empresas forneciam essa opção, os clientes se satisfaziam

com a oferta de apenas um fornecedor e tendiam a comprar dele dado esse plus

de conveniência. Essa foi a opção do canal de fonte única.

A tendência mais recente, entretanto, com a proliferação de ofertas de

comercialização via ligação direta oferecendo opções de escolha aos clientes, é

que estes passaram a checar as ofertas de diferentes concorrentes e fazer a

compra daquele que oferecesse as melhores condições de compra, além da

105Gazeta Mercantil, 6/9/93, p.12; Exame, 8/12/93, pp.72-73
106Banco Itaú S.A. Relatório Anual, 1995.
107Gazeta Mercantil, 22/11/93, p.22
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conveniência da ligação eletrônica. Isso estabeleceu o início do mercado

eletrônico de opções múltiplas, ou marketspace. Rapidamente, algumas

empresas passaram a oferecer, por meio de seus terminais e seus sistemas,

ofertas de concorrentes, como forma de oferecerem um novo diferencial de

conveniência e estarem presentes a todas as sessões de quotação. É verdade,

arriscam-se a perder a preferência do cliente em uma determinada quotação. Mas

a tentativa de manter o cliente cativo por meio de oferta única pode levá-Ias a

perder os clientes por completo. O conceito de ofertas múltiplas por meio de um

único canal de ligação eletrônica tem se estendido para uma ampla gama de

negócios. Exemplo disso é o sistema Comp-U-Card, que permite que os clientes

se conectem a uma única central de atendimento para fazerem pedidos de

qualquer mercadoria dentro de uma grande variedade listada no banco de dados

do sistema. Com esse serviço, comercializado pelo Citibank e por um grande

número de outros bancos, os compradores podem obter informações sobre as

alternativas dentro de uma categoria de produtos. Se decidir comprar um item, o

computador, automaticamente, seleciona o fornecedor de menor preço para

aquele item e aciona o pedido. O banco, além da prestação do serviço ao seu

cliente, tem uma oportunidade de receita pela comissão do comerciante /

fornecedor ou pela concessão de um financiamento automático pré-aprovado.

Essa é uma tendência real e irresistível para os mercados eletrônicos.

Caminhamos para um tempo em que muitas, se não a maioria, das transações

comerciais serão conduzidas eletronicamente.10B

108 MALONE, Thomas W., YATES, JoAnne & BENJAMIN, Robert 1. A lógica dos mercados eletrônicos. In
Revolução em tempo real, Campus, Brasil, 1997. P- 49 - 57
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A Internet tem a vocação de ser o veículo natural para o estabelecimento de um

mercado eletrônico de opções múltiplas.

A oportunidade dos bancos, aqui, é se colocarem no centro do controle de um

sistema de canal eletrônico, apoiando-se em outros fornecedores de produtos e

serviços bancários ou mesmo em fornecedores de produtos e bens tangíveis.

Essa é, provavelmente, a tendência mais explosiva para a atuação dos bancos

como intermediários de outros bancos e de outros negócios. Bancos fortes, com

marcas fortes e ampla base de clientes podem liderar a formação de canais

eletrônicos de múltipla escolha, sobre os quais manterão o controle - e comissões

- especificando normas de hardware e software compatíveis com o seu próprio

sistema. Os protagonistas mais poderosos têm a possibilidade de estabelecer um

mercado eletrônico por si sós. A regra aqui é, a da preempção. Os que chegarem
I .

primeiro poderão colocar-se no centro de controle do marketspace e os seguidores

terão que se adaptar, pagar royalties, ou morrer.
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Sumário do capítulo: realidade e tendências da distribuição bancária em todo

o mundo

o leitor deste capítulo poderá poderá se sentir abalado com as evoluções mais

recentes da distribuição bancária. Afinal, raramente assistimos a uma ruptura tão

grande com o passado de um negócio que é mais do que milenar. E exatamente é

essa a impressão que gostaríamos de causar, nesta altura e no contexto da

monografia.

o que se pode divisar para o futuro é que não há um limite para o

desenvolvimento da tecnologia de informática e de comunicações, e portanto não

há um limite claro sobre como evoluirão os canais de distribuição dos bancos.

Entretanto, não se deve ficar com a falsa impressão de que essa revolução já é

algo disseminado, e que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo.

Ao contrário, os exemplos trazidos ilustram o que existe de inovação e novos

approaches tentados por instituições bancárias que procuram seriamente se

manter na vanguarda da competição. Há vários outros exemplos que poderiam

reforçar a análise, mas seriam redundantes.

o todo da indústria é eminentemente pragmático em sua evolução, e os

investimentos em inovações são feitos dentro dos limites do razoável do ponto de

vista econômico. Assim, as agências, os canais de distribuição diretos e os

serviços bancários são ainda, em todo o mundo, estandardizados como os

conhecemos da década de 80, que basicamente foi a década da automação como
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apoio ao sfaff humano de linha de frente, com algum impacto em termos de

serviço direto ao cliente.

É certo que as redes de agências tradicionais ainda representam uma parte muito

importante na estratégia de distribuição dos grandes varejistas. A tecnologia de

informação e de telecomunicações interligou as agências de modo o conceito de

cliente passou para o de cliente de uma agência para cliente de todo o banco.

Este é o conceito internacionalmente conhecido como mulfibranching.

Os custos e as tendências à segmentação do mercado movidas pela

competitividade mercadológica estão modificando o papel das agências.

Crescentemente, as agências plenas (tull branches) estão cedendo lugar a

agências simplificadas, muitas vezes sob o conceito de in sfore branching, sub-

agências, agências especializadas, agências satélites e agênCias móveis, sempre

no sentido de prestar serviços focados a menor custo operacional. As agências

que restarem deverão tornar-se crescentemente cibernéticas, verdadeiros show-

rooms de tecnologia bancária, e seu espaço físico deverá ser crescentemente

utilizado por um misto de equipamentos de auto-serviço e gerentes de conta

fortemente orientados para vendas e relacionamento.

Nos próximo dez anos assistiremos uma firme e constante evolução em direção ao

aumento da importância dos canais alternativos de distribuição bancária, com a

perda da importância relativa da tradicional rede física composta pelas diversas

modalidades de agências e postos de atendimento bancários.
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A tecnologia multiplicou os canais de distribuição dos bancos. Primeiramente, a

expansão das redes de caixas automáticos. Depois, a crescente sofisticação

desses mesmos caixas automáticos, passando a prestar mais e mais serviços em

mais e mais locais, desembocando na consagração do conceito de agências

automáticas e na prevalência do auto-serviço sobre o serviço humano. A

capilarização do atendimento eletrônico de conveniência acabará por consagrar o

prevalecimento das redes de ATMs compartilhadas sobre as redes privativas, que

ainda são mantidas por alguns bancos poderosos como fonte de vantagem

competitiva diferencial para seus clientes.

o atendimento remoto ganhou espaço rapidamente no mercado das empresas

médias e grandes (office banking). O home banking, entretanto, teve dificuldades

em sua expansão por não contar com a massa crítica necessária de clientes com

hardware domiciliar disponível. A alternativa de conveniência que se consagrou

mundialmente, até aqui, é o banco por telefone, que vem comprovar que o cliente

gosta do serviço remoto/domiciliar, e não o usava por não dispor do hardware

necessário ou por não dominar os softwares disponíveis. Nesse aspecto, a

vertente mais promissora do atendimento telefônico é, possivelmente, o seu

aperfeiçoamento, que é o banco direto por telefone.

As redes EFTPOS, após uma década de desenvolvimento hesitante, parecem

ganhar consistência nos países do primeiro mundo e se tornam um canal muito

promissor a partir das tendências globalizantes, ou pelo menos de formação dos

blocos econômicos supranacionais, como meio de pagamento internacional.



Canais de distribuição em bancos 215

Mas as forças de maior impacto sobre a estratégia de distribuição dos bancos são,

sem dúvida alguma, a Internet e o smart cardo Estes têm,em conjunto ou

isoladamente, o potencial para destruir ou alavancar bancos varejistas em todo o

mundo, dependendo da seriedade com estes encarem o surgimento dessas novas

forças.

Quase que uma miríade de novas opções surge no horizonte, incluindo de telas

fouch screen em TVs domésticos interativos ligados à rede de comunicação dos

bancos via TV a cabo, à utilização de aparelhos de video game domésticos como

terminais bancários em casa pela aplicação de um software especializado em

cartucho, .da utilização de telefones inteligentes com telas e conexões para

impressoras ou fax acoplados à tecnologia dos POAs (personal digifal assisfanfs),

ou pagers do futuro, passando, sem dúvida, e finalmente, pelo impacto enorme e

ainda não perfeitamente delimitado da Internet e do smart cardo

A melhor opção, de momento, é o atendimento direto por telefone, que tem sido

um ponto chave de competição entre os bancos em todo o mundo, particularmente

os entre os grandes varejistas. Os bancos que ainda não têm suas centrais de

atendimento telefônico prestando serviços em horários convenientes estão

perdendo a corrida da competição. Essa deve ser a principal vertente de

desenvolvimento no futuro próximo, particularmente pela introdução de novos
t,/

serviços, pelo suporte de comunicações físicas como o fax e pelo apoio dos
'\

correios. O serviço telefônico deverá ser sofisticado, e essa sofisticação será a \':

fonte de diferenciação competitiva entre os bancos.
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A grande problemática envolvida no desenvolvimento de tecnologias e canais

alternativos é o equilíbrio entre a dimensão dos investimentos, seus enormes

custos, e a dimensão do mercado. O risco que os bancos correm em todo o

mundo é investir em tecnologia simplesmente para manter o match tecnolóçico

Icompetitivo, sem avaliar com o necessário cuidado e pragmatismo o resultado

econômico do investimento em tecnologia. Isso poderá ser desastroso para alguns

bancos, e até mesmo para a lucratividade da indústria como um todo.l 09

Nos próximos anos. os grandes bancos varejistas não poderão mais

competir se estiverem apoiados apenas em um ou outro canal de

distribuição. Ao contrário: a competitividade dos grandes varejistas estará

apoiada numa estrutura de distribuição multicanal integrada e opcional. que

inclui a utilização simultânea de todos (ou pelo menos alguns) dos canais

mencionados neste capítulo. seja de forma ostensiva ou pelo menos de

forma defensiva. Essa é uma decisão fundamental e deve ser articulada no

contexto de um plano estratégico de utilização de canais de grande

envergadura e longo alcance no tempo. Tal plano terá o potencial de

assegurar a sobrevivência e o sucesso dos bancos nos próximo anos I

décadas. Sua ausência. entretanto. poderá acarretar o desaparecimento de

grandes bancos que hoje ocupam posições dominantes.

I09Rogers, David. The Future of American Banking. EUA, McGraw-Hill, 1993, pp.9-18
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o QUE ESTÃO FAZENDO OS BANCOS BRASILEIROS?

Neste capítulo avaliamos o posicionamento atual dos seis maiores bancos

varejistas brasileiros em relação à distribuição: Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco,

Real e HSBC-Bamerindus.

Um breve comentário sobre a evolução histórica e regulamentar do ambiente da

distribuição bancária se impõe, nestas linhas de abertura.

As redes de agências bancárias evoluíram a partir do dirigismo protecionista

dos governos autoritários e a situação atual guarda forte herança desse

período

As características peculiares desses bancos no país - bancos universais de

abrangência nacional - e a atuação regulamentadora dos governos do período

militar, deu-lhes uma penetração nacional.de grande importância.

A primeira característica, a de serem bancos universais de abrangência nacional,

define o escopo competitivo dos grandes varejistas nacionais que se estende ia

\todos os produtos, todos os mercados e todos os segmentos do país. Os grand~s

varejistas brasileiros são verdadeiros supermercados de serviços de atuaç~o .~.

nacional.
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Quanto à segunda característica, a de terem se desenvolvido num período de forte

regulamentação governamental, vale comentar três aspectos que têm impacto

sobre o atual posicionamento dos bancos em termos de distribuição: o (1) estímulo

à abertura de agências como forma de integração e promoção do

desenvolvimento nacional, (2) a proteção de mercado dada aos bancos que-
~'f

estabeleceram agências tradicionais nas diversas praças e (3) o papel que

ocupam as agências bancárias na prestação de serviços aos clientes e ao público

em geral.

Após a Revolução de 1964, o Governo estimulou a formação de grandes

conglomerados que reunissem recursos para modernizarem o sistema financeiro

nacional e que fossem capazes de investir na implantação de uma grande rede de

agências que desse cobertura às comunidades mais distantes do país, como

forma de promover o desenvolvimento e a integracão nacionais. Estávamos em

pleno sistema cartorial sob o qual, para se abrir um banco ou mesmo uma agência

ou posto de serviço eram necessárias "cartas patentes". O mercado era totalmente

regulamentado, protegido pelo governo mas, em contrapartida, os bancos

deveriam não só prestar os serviços típicos de bancos mas atuar também como

coletorias e pagadorias públicas. Proliferavam regras que exigiam dos bancos a
t·

aplicação local dos recursos captados, como forma de estímulo,! ao

desenvolvimento, como também havia proteções de mercado

governamentalmente determinadas, dando exclusividade por cinco anos à atuação

dos bancos que abrissem as chamadas agências pioneiras instaladas em praças
\ I

)\ .
desassisitidas. Como essas praças desassistidas tinham - e têm - um potencial

econômico limitado, para estimular os bancos a abrirem agências, o Gover~o
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concedia-lhes o direito a uma carta patente de Posto de Serviço (Posto de

Atendimento Bancário) sempre que instalassem uma agência pioneira. À medida

em que foram rareando as praças desassistidas e regras mais orientadas pelo
, ,

mercado se impuseram, o Governo, já na fase pós-autoritária, eliminou o sistema
\-.1'

',',,'

··1
cartorial das cartas patentes e os bancos passaram a determinar a expansão ou

retração de sua rede de agências por regras mercadológicas pragmáticas de

potencial econômico e expectativas de retorno dos investimentos, limitadas

somente pela dimensão do capital do banco, como forma de proteger a economia

popular l,

Entretanto, remontam a esse período cartorial e protegido algumas regras que

somente agora estão sendo removidas ou deverão ser removidas a qualquer

momento em futuro próximo.

Uma coisa que acabou recentemente foi a restrição à entrada de novos bancos

estrangeiros no país, em particular àqueles que pretendam implantar um negócio

varejista apoiado em redes de agências expandidas.

Por várias décadas, o privilégio de expandirem redes de agências estava

reservado aos bancos brasileiros. Bancos estrangeiros, quando autorizados a

atuar no Brasil, eram limitados a operações de atacado, sem a permissão de

expandirem sua rede de atendimento para o varejo, seja por meio de agências,

seja por meios eletrônicos mais avançados. Em 1997 essa restrição foi

"virtualmente demolida" pela autorização concedida ao Banco Santander

I Resolução BACEN 2099 de 17/8/94, reformulada pela Resolução 2262, de 28/3/96
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(Espanha) de expandir a rede do recérn-adquírído Banco Geral do Comércio para

200 agências e pela venda do Bamerindus, detentor da terceira maior rede de

agências do país, ao HSBC Holdings Plc. Entretanto, ainda prevalece a restrição

de que "um banco não poderá instalar um caixa eletrônico em praça onde não

tenha agência instalada"2.

Esse é um anacronismo quando percebido à luz da tendência mundial de uma

distribuição bancária eletrônica livre de quaisquer amarras, mesmo de país para

país. Limita-se a instalação de um caixa eletrônico proprietário em praça em que

o banco não está estabelecido mas não se limita a atuação de um banco que

participe de uma rede compartilhada de ATMs. E, mais do que isso, não há como

limitar a atuação de um banco em qualquer praça que seja quando, já hoje,

qualquer pessoa que desejar pode acessar o site do banco de sua preferência e

seus serviços através da Internet.

Em suma, a partir desse histórico breve, devemos concluir que o atual estágio da

distribuição bancária no Brasil apresenta-se em um evidente momento de

transição:

• as redes de agências ainda são partes importantes da estratégia dos bancos

• a atual distribuição das redes guarda muito da herança regulamentadora

intervencionista do nacionalismo das décadas de 60 a 80

• as regras prevalecentes recentemente são cada vez mais regras de mercado

2 Resolução BACEN 2099,Anexo III, Capo IV, de 17/8/94
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• ainda há regras limitadoras e protecionistas anacrônicas, mas que

evidentemente não serão capazes de se sustentar a longo prazo, num mundo

interligado eletronicamente

• a distribuição bancária eletrônica remota deve dominar a cena nas décadas a

seguir, por não serem passíveis de submissão a amarras legislativas e por

causa da pressão de custos hoje representada pelas agências tradicionais

1. Rede física de distribuição (tradicional)

A rede de distribuição tradicional (agências e suas variantes) dos seis maiores

varejistas do Brasil assim se descreve:

SEIS MAIORES BANCOS VAREJISTAS

REDE DE PONTOS DE ATENDIMENTO TRADICIONAIS Uu197)3

Banco Agências Agências PABs Postos de TOTAL
plenas no Arrecada-

no Brasil exterior çãoe
pagamento

Brasil 2923 34 1365 4542 8864
Bradesco 1916 3 245 - 2164
HSBC- 1204 - 746 29 1979
Bamerindus
Itaú 992 25 707 - 1724
Unibanco 687 6 539 42 1274
Real 538 15 531 152 1236
TOTAL 8260 83 4133 4765 17241

3Fonte: Pesquisa direta nos bancos
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1.1. Agências plenas

o principal canal de distribuição bancária dos grandes varejistas no Brasil ainda é

representado pelas agências, como também ocorre em nível mundial.

A rede física de distribuição dos grandes bancos varejistas no Brasil é

caracterizada por largas redes de agências implantadas em nível nacional. A

importância das redes de agências para os grandes varejistas é evidenciada pelo

fato de que apenas os seis maiores detêm, em conjunto, praticamente a metade

(8260/17166 = 48,1%) de todas as agências bancárias espalhadas pelo país.

As agências de Bradesco e Itaú, aqueles que têm um posicionamento mais

massificado, são geralmente muito amplas, contando com largas baterias de

caixas e demais recursos de atendimento. Os demais, Brasil, HSBC-Bamerindus,

Real e Unibanco têm genericamente agências menores, sendo que os dois últimos

apresentam evidente posicionamento em segmentos mais elitizados.

Os grandes varejistas brasileiros têm realizado esforços para integrar suas redes

em sistema on line in real time, passo inicial para qualquer processo de

automação mais agressivo. Itaú e Bradesco reportaram ter alcançado o

fechamento de suas redes em sistemas totalmente eletrônicos já em 1990,

enquanto que os demais só realizaram esse objetivo muito mais recentemente.
!

Quanto à disposição física, lay-outs e programação visual, o Unibanco foi o

primeiro a se modificar, fazendo completa revisão de conceitos de agência a partir
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de 1989. Em 1991, o Bradesco lançou as agências padrão 2001.4 Em 1992 o Itaú

fez a renovação completa de sua marca e de sua programação visual e lançou as

agências 93, um padrão completamente renovado de conceitos de agência, em

que ficam claramente separados os ambientes de auto-atendimento, na entrada

da agência (hall eletrônico reversível), atendimento gerencial e atendimento de

caixas, transações e serviços. Passo idêntico deu o HSBC-Bamerindus, em 1993,

ao lançar as agências Bamerindus 2000.

1.2. Agências simplificadas

o conceito mundialmente conhecido de agência simplificada, com um leque

relativamente restrito de serviços prestados ao público, tem encontrado

aplicabilidade relativa, e apenas recente, no Brasil, tendo em vista as

. peculiaridades do sistema bancário brasileiro enquanto prestador de serviços.

Na verdade, o modelo brasileiro de banco, por sua amplitude de rede, pela

possibilidade de conglomeração e pelo conceito de banco múltiplo, e pela

prestação de serviços ao governo e às concessionárias de serviços públicos, é

muito mais amplo do que aquilo que nqrmalmente existe el11outros países do

mundo. Possivelmente, a Alemanha tenha o modelo de banco universal mais

parecido com o modelo brasileiro.

Mas, claramente, os grandes varejistas iniciam movimentos estratégicos fortes no

sentido das agências simplificadas.

4Fonte: pesquisa direta nos bancos
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o HSBC-Bamerindus iniciou e massificou a implantação de pequenas agências

pelo interior brasileiro, sendo estas agências despojadas e com pequena estrutura

de pessoal. Provavelmente, essas agências não sejam efetivamente simplificadas

em termos do leque de serviços prestados, mas certamente são simplificadas em

sua estrutura de custos.

A partir de outubro de 93, o Bradesco anunciou sua disposição de retomar a

ampliação da rede de agências, fazendo expressa menção a agências modestas.

possivelmente sendo estas o primeiro exercício real desse grande varejista no

sentido de simplificação de agências. abandonando sua tradicional grandiosidade

nas instalações.5

o Banco Real utilizou suas autorizações para postos de arrecadação e

pagamentos - PAPs (originalmente concebidos e autorizados pelo Banco Central

para desafogarem as agências bancárias das grandes filas provocadas pelos

pagamentos de tributos e benefícios previdenciários, para esse fim) para

implementar agências simplificadas. Tendo em vista as características da clientela

do Real, mais elitizada, é improvável que esse banco esteja se limitando à

prestação de serviços de pagamento e recebimentos populares. Na verdade, os

152 pontos de atendimento registrados pelo Real como PAPs são agências

bancárias simplificadas.

5Horita, Nilton. Bancos disputam a primeira posição. Jornal do Brasil, 8/11/93, p.22
Declaração do presidente do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão.

r
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Tendência muito recente tem sido a implantação de mini-agências nas chamadas

"ilhas de conveniência" que estão proliferando pelas grandes cidades brasileiras.

Essas "ilhas de conveniência" têm reunido, a partir de um empreendimento básico

representado por um posto de gasolina, cadeias de pequenas lojas como

lanchonetes I mercearias de conveniência, drogarias, locadoras de fitas de vídeo e

bancos. Os bancos que já fizeram incursões desse tipo são Itaú, Noroeste

(adquirido pelo Santander em set/97), BankBoston e Unibanco, dentre alguns

outros.

1.3. Agências especializadas

O conceito de agências especializadas vai encontrando plena disseminação entre

o grandes varejistas brasileiros.

Real e Unibanco exteriorizam claramente suas estratégias de segmentação

mercadológica, particularmente o Unibanco, que segmenta seus clientes em

categorias "prata" e "ouro" nas agências do varejo e ainda tem estruturas

especializadas de atendimento a outros segmentos, como "corporate" (grandes

empresas), "plataformas" (médias empresas) e "private" (pessoas físicas de

elevado patrimônio mobiliário).6

O Real tem atendimento diferenciado para seus clientes "Realmaster", e procura

diferenciar o atendimento a certas categorias profissionais, como os médicos e

6Unibanco. Relatório Anual 1992.p.18-31
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diplomatas. Há até mesmo agência especializada para esses segmentos na região

da Av. Paulista,em São Paulo.?

o Itaú, além de sua segmentação dos clientes "estrela", tem há vários anos

unidades especializadas "corporate", para as grandes empresas e há dois anos

introduziu as plataformas "middle market" para as médias empresas. O "Itaú

Private Bank" é outra unidade comercial especializada no segmento das pessoas

físicas de alto nível patrimonial. 8 No varejo o Itaú inicia agora um processo de

segmentação mercadológica mais detalhado, com a especialização do

atendimento gerencial. 9

O Bradesco e o HSBC-Bamerindus veiculam apenas o conceito de contas

gerenciadas, denunciando algum tipo de segmentação nas próprias agências

varejistas. 1O

Tendo em vista a estrutura de segmentação acima mencionada, está se

generalizando, no mercado brasileiro, a especialização de agências bancárias em

alguns segmentos importantes:

7Fonte: Pesquisa direta no Banco
8Banco Itaú S.A. Relatório Anual 1991. p.20
9Banco Itaú S.A. Relatório Anual 1992. p.13
IOFonte: pesquisa direta nos bancos
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- agências corporafe (grandes agências)

- agências para empresas médias (middle market)

- agências privafe bank (pessoas físicas de alto nível)

- agências varejo (a generalidade)

- agências varejo segmentadas

Na verdade, não há uma diferenciação do leque de serviços prestados pelas

agências especializadas. Todas estão habilitadas a prestar todos os serviços e a

diferenciação é feita antes de tudo pela capacitação de recursos humanos

especializados, às vezes contando com sistemas de informações gerenciais mais

sofisticados direcionados a segmentos de maior complexidade no relacionamento.

Tem-se notícia de agências especializadas em um ou outro tipo de serviço, como

agências especializadas no financiamento de bens duráveis e automóveis,

instaladas temporária ou permanentemente em shopping cenfers, feiras e

exposições, ou grandes cornerciantes.U

1.4. Sub-agências, agências móveis e agências satélites

o conceito internacional de sub-agências é o de agências que trabalham em

horários restritos. Apenas recentemente o Banco Central autorizou a flexibilização

dos horários das agências brasileiras12 e iniciou-se um processo de experiências

com agências trabalhando em horários específicos, restritos.

IIPesquisa direta de campo
12 Resolução BACEN 2301, de 25/7/96
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Podem ser incluídos no conceito de sub-agências os PATs, postos de atendimento

transitório, unidades de atendimento simplificadas e funcionamento temporário que

são instalados pelos bancos em cidades de praia ou campo onde ocorre elevada

concentração de pessoas por ocasião das férias escolares. Essa modalidade de

atendimento foi autorizada pelo Banco Central em 17/8/94.13

Há alguns exercícios de agências móveis, mas esses exercícios são sempre

concentrados em feiras e exposições. O fator segurança é um sério impeditivo

para a utilização de trailers como agências bancárias no Brasil, qualquer que seja

a sua modalidade. Mesmo assim, é possível encontrar trailers e mais

freqüentemente estandes em feiras agropecuárias ou exposições industriais e

comerciais urbanas.

1.5. Postos de Atendimento Bancário - PABs

Tendência apenas recente nos bancos dos EUA, os PABs, no Brasil, foram

criados pelo governo na década de 70 como uma contrapartida aos bancos que

instalassem agências pioneiras em municípios desassistidos, sendo estas

normalmente deficitárias. Os PABs se disseminaram largamente pelas empresas

brasileiras de portes grande e médio. Praticamente não existe uma empresa de

porte médio para cima que não conte com um PAB.

A disputa entre os bancos para a conquista de PABs é intensa. Isto se explica pela

excelente oportunidade comercial que podem representar. Os PABs são

13 Resolução BACEN 2099,Anexo I1I,Capo VI, de 17/8/94



o que estão fazendo os bancos brasileiros 229

interessantes primeiro pela concentração de negócios, ou fidelização, da própria

empresa. Mas são especialmente importantes pela conquista, ou oportunidade de

conquista, de um público cativo de pessoas físicas que são os funcionários das

empresas.

Normalmente, a abertura de contas correntes é compulsória para todos os

funcionários da empresa, visto que por meio dela é feito o crédito de salários.

Entretanto, o aprofundamento do relacionamento comercial com os clientes

depende da estratégia mercadológica e do empenho de cada banco. Certo é que,

em unidades fabris e comerciais, o público não representa bom potencial para

bancos, pelo seu normalmente baixo poder aquisitivo. O contrário ocorre com

unidades de prestação de serviços, particularmente aquelas ligadas à saúde, à

educação e à engenharia.

Os maiores PABs contam com diversas extensões de serviços físicos ou

eletrônicos dentro da mesma planta industrial, sempre procurando prover a maior

conveniência para os clientes, nesse caso atendendo também a demandas da

própria empresa mantenedora do PAB que tem interesse que os seus

empregados se desloquem o mínimo possível de seus postos de trabalho.

Os seis grandes varejistas, em conjunto, detêm 4133 PABs14, ou 28,3% (4133/

14624) de todas as unidades da espécie existentes no país. Essas unidades

representam uma extraordinária força adicional de distribuição convencional em

adição às agências.

14Ver quadro "Rede de pontos de atendimento, outl93, no início deste capítulo. Fonte: pesquisa direta nos
bancos.
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1.6. Supermercados financeiros

Esse é um conceito somente aplicável a bancos estrangeiros, particularmente a

bancos dos EUA, onde existe a separação forçada das diversas empresas

financeiras.

No caso brasileiro, o conceito de banco múltiplo faz de todos os bancos e de todas

as suas agências supermercados financeiros de maior cobertura do que se

poderia sequer imaginar nos EUA.

2. Canais de distribuição eletrônicos e remotos

o conjunto de recursos de distribuição eletrônica ostentado atualmente pelos seis

grandes varejistas inclui15:

Brasil Bradesco Itaú HSBC Unibanco Real
PAE Postos de - 397 - - - 362
Atendimento
Eletrônico (1)
Drive Thru (2) - 23 4 5 4 -
Salas de auto- 4 1859 666 634 962 3
atendimento (3)
ATMs plenas (4) 3517 5769 7399 3211 2777 2675
ATMs restritas (5) 12870 9042 424 - 79 547

TOTAL DE ATMs 16387 14811 7823 3211 2856 2684.. . -(1) São PABs (Postos de Atendimento Bancano) sem guarmçao humana, operados
apenas através de ATMs e auto-atendimento

(2) São ATMs com acesso diretamente do automóvel
(3) Normalmente localizadas no vestíbulo de agências
(4) ATMs plenas são as que disponibilizam todas as operações disponíveis
(5) ATMs restritas são máquinas com funções únicas: ou são dispensadoras de cheques,
ou recebedoras de depósitos, ou terminais de saques ou terminais de extratos

15 Pesquisa direta nos bancos
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2.1. Agências automáticas e ATMs (caixas eletrônicos)

Há três grandes redes nacionais de ATMs, duas delas privativas e uma

compartilhada. As privativas pertencem ao Bradesco e ao Itaú e a compartilhada

resultou de uma associação inicial entre HSBC-Bamerindus, Unibanco e Real,

mas hoje congrega a maioria dos demais bancos varejistas atuando no mercado

nacional: o Banco 24 Horas, operado pela Tecnologia Bancária S.A..

Além de participarem da rede Banco 24 Horas, há pouco mais de um ano o HSBC-

Bamerindus e o Unibanco iniciaram a implantação de ATMs próprias, mas

dispõem de redes ainda incipientes.

Há dois tipos fundamentais de ATMs. A de uso externo, mais robustas e

resistentes a atos agressivos, e a de uso interno às agências, para o auto-serviço

em horários de expediente, fora dele, ou em ambas as situações.

Bradesco e Itaú, os dois maiores varejistas, disputam claramente a primazia na

disponibilidade de equipamentos de auto serviço, cabendo ao Itaú certa vantagem

pela verticalização da produção das máquinas através da Itautec S.A., empresa do

conglomerado, e que dá àquele Banco grande independência em sua estratégia'

de distribuição via equipamentos de auto serviço. Outra vantagem do Itaú é que

este é o único que dispõe de todos os seus equipamentos eletrônicos ligados, em

nível nacional, em tecnologia on tine in real time efetiva. Todos os demais

funcionam por descargas batch periódicas.16

16Informações obtidas junto à Área de Recursos Operacionais do Banco Itaú S.A.
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Os ATMs utilizados ou fabricados no Brasil disponibilizam um leque de serviços e

transações comparável ao que existe nos principais mercados internacionais.·

Basicamente, abrem acesso a contas correntes, de poupança, fundos de

investimento com transferências eletrônicas de fundos entre investimentos,

permitindo aos clientes a auto gestão de seus haveres e poupanças. Saldos,

posições de investimento, extratos e relação de lançamentos futuros, ao lado do

pagamento de contas e depósitos, são funções comuns das ATMs existentes no

Brasil. Mais recentemente, as A-r;Ms começaram a ser usadas como veículo

promocional dos produtos e serviços dos bancos, particularmente aqueles que

dispõem de telas mais amplas e coloridas, com alta resolução. E também vêm

encontrando crescente aplicação como máquinas de venda de produtos bancários

estandardizados, como linhas de crédito pré-aprovadas e investimentos.

A abertura do mercado brasileiro à aquisição de equipamentos de informática

incrementou a utilização desses equipamentos e a generalização de seu uso por

parte dos bancos é uma evidência.

A solução do tipo integrar em um único ambiente físico apenas terminais

eletrônicos, compondo uma "agência totalmente eletrônica" foi tentada pela

primeira vez pelo Banco Itaú, com seu "Plantão Eletrônico", instalado na Praça

Ramos de Azevedo em São Paulo.17 O Plantão Eletrônico Itaú é um salão com

equipamentos eletrônicos padrão da família Itautec dispostos em um lay out

adequado. Porém, o Unibanco avançou significativamente nesse conceito, com a

17Banco Itaú S.A. Relatório Anual 1988. p.18
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implantação das unidades "Unibanco 30 Horas". Nessas unidades totalmente

eletrônicas, com equipamentos de última geração, e a presença de recepcionista

em monitores de vídeo, o Unibanco coloca à disposição de seu público a

realização de depósitos e saques, consultas de todos os tipos, pagamento de

contas, investimentos, transferências de fundos e retirada de talões de cheques.

2.2. Terminais de transferências de fundos em pontos de venda (EFTPOS)

Como nos países do primeiro mundo, as redes EFTPOS vêm encontrando certas

dificuldades à implementação no Brasil, particularmente na grande massa de lojas

do pequeno comércio, na qual está generalizado o uso dos cheques como

principal meio de pagamento e, mais ainda, o uso de cheques pré-datados como

instrumento de auto-financiamento a custo baixo. As três principais redes POS

existentes no Brasil são a da Credicard S.A., a do Bradesco, e a do HSBC -

Bamerindus. A massa de cartões eletrônicos em circulação, entretanto, faz prever

para um futuro próximo a larga disseminação do uso de cartões de débito. Redes

de supermercados, como o Carrefour, o Eldorado e o Barateiro, têm lojas com

completa automação de seus caixas, inclusive com utilização de cartões de débito

e de crédito. A tecnologia existente é suficientemente avançada, no Brasil, e a

interligação com as redes dos grandes bancos varejistas depende apenas de

interesse comercial e aceitação da clientela comum.



o que estão fazendo os bancos brasileiros 234

2.3. Terminais inteligentes: office e home banking

o office banking está largamente disseminado entre as empresas brasileiras e os

bancos estão ativamente ampliando o número de terminais de empresas com

acesso direto aos seus mainframes, tendo em vista o importante efeito em termos

de fidelização das empresas aos bancos que disponibilizem esse tipo de serviço.

Basicamente, os serviços prestados pelos terminais office banking incluem saldos

e extratos de contas correntes, de investimentos e de cobrança, mas a parte mais

significativa diz respeito ao cash management, que se encontra tão avançado no

Brasil, como no exterior. Aliás, dadas as características econômicas brasileiras, as

exigências das empresas em relação aos seus terminais office banking tendem a

ser até superiores às observadas no exterior.

Um auxiliar do sistema, neste caso posicionado em empresas de menor porte, é o

serviço automático de fax dial out, pelos quais os bancos diariamente, na abertura

do expediente, remetem às empresas suas posições via fax, contendo

movimentos de conta corrente, investimentos e cobrança, tudo isso comandado

diretamente pelos mainframes dos bancos, sem qualquer intervenção humana.

Quanto ao home banking, as dificuldades experimentadas no exterior para a

expansão dos sistemas a um nível economicamente viável está reproduzida no

Brasil da mesma forma. As iniciativas são concentradas na interligação de micro-

computadores residenciais aos mainframes dos bancos e a base instalada desses

equipamentos nas residências brasileiras é ainda bastante restrita, embora
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experimentando rápido crescimento. O serviço de fax dial in, em que pese suas

limitações em termos de serviços prestados, é um substituto aos sistemas de

home banking, tanto quanto o atendimento telefônico à distância, dificultando

ainda mais a sua disseminação.

Não há nenhuma experiência concreta, ainda, com o uso de telefones inteligentes

no Brasil, embora o Unibanco tenha anunciado a importação de telefones da

AT&T. De qualquer forma, o custo desse equipamento é proibitivo para o público

brasileiro e não pode ser operado em escala econômica, senão apenas com

objetivos, por ora, promocionais.

2.4. Atendimento à distância: telefone e telemarketing

Seguindo de perto as tendências mundiais, o "felephone banking" vem

encontrando larga aceitação no país e vem recebendo fortes investimentos dos

grandes varejistas.

O Itaú, com o "Itaú Bankfone", o Unibanco, com o "Unibanco 30 Horas", o Real,

com o "Disque Real" e o HSBC-Bamerindus, com o "Telebanco Bamerindus", têm
'", 1

se esmerado em prestar o melhor, mais avançado e mais abrangente serviço'~ (
'( 'I,
I '~

telefônico possível à sua clientela. Nesse aspecto, o Bradesco retardou sua ação:' /'
~

e estará implantando suas centrais de atendimento apenas a partir de novembro

de 1997.
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Os serviços telefônicos dos bancos braslleiros são virtualmente iguais aos serviços

divulgados pelos bancos internacionais, contando com unidades de resposta

audível para o fornecimento de informações sobre saldos ou lançamentos em

contas correntes e de investimentos, e com atendentes humanos para o restante

das operações e transações, que incluem informações e históricos de contas

correntes, de poupança, fundos de investimento, saldos, extratos e relação de

lançamentos futuros, além de transferências eletrônicas de fundos entre

investimentos, e pagamento de contas.

Complementando o telephone banking está o fax banking, que disponibiliza as

informações em folhas impressas via aparelhos fax comuns.

Alguns bancos vêm operando o telemarketing ativo a partir de unidades

centralizadas de telemarketing.

2.5. O Banco Direto

O banco direto endereça de forma inovadora e radical tanto o problema dos

elevados custos de atendimento de uma agência bancária tradicional como o

aspecto da conveniência e do serviço domiciliar, tendência que surge como a

vertente mais promissora do início do próximo século, em todos os ramos de

negócios. Banco direto é um conceito novo em termos mundiais e, como é natural,

as ações dos bancos brasileiros nesse sentido são iniciais, ainda deficitárias, mas

sugerem que essa é uma importante tendência em termos de distribuição.
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Dois grandes varejistas brasileiros criaram unidades de negócios novas

concebidas sob o conceito de banco direto: o Banco Real, com seu "Banco Direto"

e o Unibanco, com o "Banco 1". O serviço é destinado a público novo e não aos

clientes dos dois bancos em geral. O atendimento é realizado por gerentes e

operadores especializados no atendimento à distância, os produtos e a

precificação é específica para esse segmento, as agências dos respectivos

bancos atuam como apoio ao atendimento que envolva alguma interação física e o

serviço de courier, para o transporte de documentos e valores, é o diferencial

tangível mais visível.

2.6. Internet banking

A mesma proliferação que ocorre mundialmente em termos de Internet Banking,

ocorre no Brasil. Todos os bancos, sem exceção, estão investindo na rede

mundial, a princípio como forma de projeção de imagem. Há home pages de

praticamente todos os bancos brasileiros de qualquer porte, mas centradas,

sobretudo, na comunicação da imagem corporativa e dos atributos de alguns

produtos. Quanto aos seis grandes varejistas, todos estão presentes na Internet (o

HSBC Bamerindus está "fora do ar", neste momento, e "pede desculpas por estar

revendo integralmente a sua home page" após a aquisição do banco brasileiro

pelo banco inglês). O Bradesco saiu na frente, entre os grandes, disponibilizando

o seu home banking via Internet em junho de 1996, deixando claro em sua

comunicação que esta era "uma reinvidicação constante dos clientes que

acessavam a sua home page", seguido pelo Banco do Brasil, pelo Unibanco e

pelo Itaú.
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3. Canais de distribuição indiretos

3.1. Agenciadores

Quanto à utilização de agenciadores, ultimamente vem se generalizando a

utilização da Empresa de Correios e Telégrafos na ampliação dos serviços

bancários, em particular o direct servicing. Tradicionalmente, no Brasil, os bancos

ocuparam parte do papel desempenhado pelos correios em todo o mundo, como o

de pagamento de contas de concessionárias públicas.

Agora essa situação começa a se inverter. As agências dos correios, muitas delas

operando sob o sistema de franquia, passam a receber contas junto ao grande

público, assim compartilhando esse encargo com os bancos.

Também, vai se disseminando, como parte de um processo de mudança de

hábitos, a remessa de talões de cheques e cartões de crédito pelo correio, coisa

que era absolutamente rechaçada pelos usuários até alguns anos atrás.

3.2. Franchising

Não há ainda nenhuma manifestação concreta de franchising de canais ou

operações bancárias no Brasil, embora o tema seja cogitado pela mídia

especializada e nas mesas dos executivos.
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3.3. Cartões de crédito

Os cartões de crédito, no Brasil, têm encontrado restrições ao seu

desenvolvimento em virtude do ambiente inflacionário que por muito anos inibiu o

desenvolvimento desse meio de pagamento. Dados os custos financeiros

envolvidos na operação, o comércio tem privilegiado o uso de cheques pré-

datados como forma de financiamento. Entretanto, a massa de cartões em

circulação indica um potencial fortemente reprimido de utilização e os cartões de

crédito serão, em futuro próximo, um dos principais meios de pagamento também

em nosso país. Após o Plano Real, as vendas de cartões de crédito se

aceleraram, inclusive pela introdução, neste mercado, do conceito de cartões co-

branded e de afinidade. Outro fator que acelerou a colocação de cartões foi a

queda do regime de exclusividade de bandeira que restringia a atuação dos

bancos até meados de 1996. Neste momento, todos os grandes varejistas estão

empenhados em ampliar fortemente a base de clientes portadores de cartão de

crédito.

3.4. Smart cards

As iniciativas dos grandes varejistas brasileiros com smart cards estão na fase de

testes. Dentre estes, o teste mais abrangente é o realizado pelo Bradesco na

cidade de Itu, em São Paulo.
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3.5. Bancos como intermediários de outros bancos

o processo de especialização de bancos na prestação de serviços e sua revenda

através de outros bancos vai se difundindo gradativamente.

o produto bancário mais comumente comercializado através de outros bancos

como intermediários é a cobrança de títulos. Os grandes varejistas, com seu

enorme parque de processamento de dados e sistemas de cobrança

extremamente sofisticados, em que as transações são contratadas desde o

mínimo varejo até os grandes lotes processados por troca de fitas ou outros meios

ainda mais avançados como comunicação computador a computador,

desenvolveram uma enorme vantagem competitiva e escala de operações nesse

produto, que ainda depende de redes de agências de abrangência nacional. Tem

sido, pois, uma constante, os bancos estrangeiros, ou os bancos de menor porte,

venderem o serviço de cobrança de títulos a seus clientes e utilizarem eles

mesmos os serviços dos grandes varejistas para executarem o processamento.

O mesmo se aplica à comercialização de sistemas avançados como cash

management e sistemas de pagamentos corporativos automáticos, e até PABs -

Postos de Atendimento Bancário. É comum bancos varejistas terem PABs

instalados dentro de bancos atacadistas, para a prestação de serviços ao próprio

banco mas, sobretudo ao seu pessoal.

Bancos como o HSBC Bamerindus e o Unibanco comercializam os planos de

previdência privada da Prever S.A., empresa constituída em joint-venture, sendo
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eles mesmos intermediários de outras empresas como essa. O Bradesco e o Itaú

optaram por manter suas próprias empresas de previdência privada.

A necessidade de desenvolvimento tecnológico obrigou à parceria de bancos

fortemente concorrentes entre si, como o Real, o Unibanco e o então Bamerindus,

que se associaram na constituição da Tecnologia Bancária S.A. ("Banco 24

Horas"). Essa aliança estratégica faz dos concorrentes, de certa forma,

intermediários de seus concorrentes no compartilhamento de suas ATMs.

Outra manifestação do gênero que mais recentemente se começa a observar é a

comercialização de fundos de investimentos administrados por bancos

especialistas por parte dos chamados bancos grandes varejistas.

A sobrevivência competitiva obrigará, cada vez mais, à formação desse tipo de

alianças entre os bancos.
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RESUMO DOS RECURSOS DE DISTRIBUiÇÃO DOS SEIS GRANDES VAREJISTAS BRASILEIROS iju197)

Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Real HSBC-
Bamerindus

Rede física (agências e PABs) 4288 2161 1699 1226 1069 1950
PABs eletrônicos (PAEs) não 397 não não 362 não
Terminais eletrônicos de auto- 3517 5769 7399 2777 2675 3211
atendimento plenos
Terminais eletrônicos de auto- 12870 9042 424 79 547 não
atendimento especializados
Drive-thrus não 23 4· 4 não 5
Salas de auto-atendimento 4 1859 666 962 3 634
Banco Virtual não não não Banco 1 Banco Direto não
Central de atendimento telefônico - não não sim sim sim sim
operador humano
Central de atendimento telefônico - URAs sim sim sim sim sim sim
Serviço de courier não não sim Banco 1 Banco Direto não
Fax banking sim sim sim sim sim sim
Home-banking PC sim sim sim sim sim sim
Home-banking pager - PDA sim não não sim não não
Office Banking PC sim sim sim sim sim sim
Inernet - home page sim sim sim sim sim sim
Internet - Home /office banking sim sim sim não não não
TV banking não sim sim não não não
Vídeo game banking não sim não não não não
fonte: pesquisa direta nos bancos
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EXEMPLOS BRASILEIROS: OS MOVIMENTOS MAIS RECENTES

DOS SEIS GRANDES VAREJISTAS ESTUDADOS, BANCO A

BANCO

BANCO DO BRASIL S/A18

Às portas do terceiro milênio, o Banco do Brasil deverá contar com avançada

tecnologia de comunicação em redes, interligando todas as suas dependências, no

Brasil e exterior, o que garantirá sua posição de vanguarda no mercado financeiro e

o colocará na condição de modelo para toda a rede bancária.

Atender bem seus 20 milhões de clientes é prioridade. Para isso, o Banco busca o

aprimoramento da qualidade, a simplificação e maior agilidade dos serviços e a

melhoria do relacionamento com os clientes.

o Banco possui a maior rede de agências do País: são cerca de 4.800 pontos de

atendimento, dos quais mais de 3 mil constituem agências autônomas. Outros

números dão uma idéia mais completa de sua presença no território nacional: cerca

de 60% das agências funcionam em cidades com menos de 50 mil habitantes; mais '

de 40% das filiais estão situadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; em

mais de 520 municípios é a única instituição financeira presente.

18 o texto sobre o Banco do Brasil foi basicamente extraído da home page do B.B. na Internet
(https://www.bancobrasil.com.br)eenriquecidocominformaçõesdoRelatórioAnualdoB.B.de1996
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EVOLUÇÃO DA REDE DE DEPENDÊNCIAS DO BB19

1993 1994 1995 1996
Agências 3090 3101 2999 2931
Demais 1691 1801 1658 1512
TOTAL 4781 4902 4657 4443

Por acreditar que a rapidez na prestação de serviços significa respeito ao tempo do

cliente, o Banco investe maciçamente em automação. Mais de 3 mil pontos de

atendimento estão integrados ao sistema on-line (3902) e grande parte deles dispõe

de terminais de auto-atendimento para clientes portadores de cartão magnético,

permitindo saques, transferências entre contas, aplicações e resgates em fundos de

investimentos, mesmo fora do horário de expediente bancário.

A nova fase do plano de investimentos em tecnologia do BB prevê a aplicação de

R$ 1,8 bilhão até o ano 2000. O Banco fez um acordo com a IBM para a

substituição dos quatro sistemas operacionais que formam a sua base informática

(atualmente, Unix SCO, Novell, Windows NT e OS/2), passando para a base OS/2

Warp. A IBM, vencedora da licitação, vem desenvolvendo aplicativos no ambiente

Java, a linguagem que permite a comunicação entre computadores via Internet.w

O Banco vem oferecendo facilidades que simplificam o dia-a-dia do cliente:

movimentar contas por telefone; efetuar saques e depósitos em qualquer agência do

País, em terminais eletrônicos, no Bancoz-tl-íoras e em estabelecimentos

conveniados (Caixa-Ouro); agendar aplicações; requisitar talonários através da ECT

e pagar e receber luz,

19 Relatório Anual do BB, 1996, p. 13
20 Gazeta Mercantil, 18/9/97
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água, telefone e outras obrigações, por débito em conta.

o Linha Direta BB ~ é Auto-Atendimento totalmente informatizado, onde o cliente

pode executar as mais diversas operações, como saques, depósitos, investimentos

e talões de cheques. Os serviços disponibilizados incluem:

-depósitos;
-saques:
-investímentos:
-talão Cheque-Ouro;
-saldos;
-extratos:
-transferências;
-paqarnento Ourocard;
-lançarnentos futuros.

A cada ano que passa, menos tempo os clientes fitam na fila. Eles têm cada vez

menos necessidade de ir às agências. Para tornar isso possível,' o Banco investe

maciçamente em tecnologia. Sacar, aplicar, obter informações podem ser feitos via

terminais, tudo automaticamente. São 4096 terminais de saque, 9219 terminais de

extrato e 696 quiosques do Banco 24 horas. Outras operações até mais complexas

são realizadas diretamente dos escritórios ou das residências.

A associação à rede Banco 24 Horas possibilitou, aos portadores dos cartões Ouro,

Ourocard e Ourocard International, atendimento automatizado em quiosques

localizados em pontos estratégicos nas principais cidades do País, além do

pagamento de compras, via Transferência Eletrônica de Fundos, em empresas

comerciais conveniadas. O BB, a Visa Internacional e os demais bancos a ela

filiados assinaram
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protocolo de intenções com o objetivo de formarem uma empresa que centralize os

pontos de negócios com o comércio conveniado ao cartão de crédito. Essa empresa

ficará responsável pela negociação e filiação do comércio, colocação de terminais

eletrônicos tipo POS, que imprimem maior rapidez na compra, possibilitam consulta

imediata ao boletim de cancelamento e permitem agendar imediatamente o crédito

ao lojista e o débito ao usuário, nos prazos contratados.

Para integrar seus pontos de atendimento no País aos sistemas de processamento

de dados, o Banco conta com rede interna automatizada de comunicação de dados

(BBNET) que supera, em número de terminais instalados e em área geográfica, as

similares norte-americanas. A rede BBNET está interligada, via satélite, a outras

redes, permitindo intercâmbio de informações e serviços com o Governo e outros

grandes

clientes. Agora, o Banco iniciou a implantação do sistema BBSAT, composto de

duas estações master e 1.250 remotas, que abrangerá, via satélite, as

dependências instaladas em localidades de difícil acesso.

Para viabilizar o acesso direto dos clientes à rede e sistemas do banco, foi

implementado o Linha Direta BB, sistema de atendimento automatizado, em seus

diversos módulos:

Exportação: oferece informações sobre operações e permite a obtenção do Registro

de Exportação.
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Fone: através de ligação telefônica, os clientes digitam um número e obtém a

informação sobre o saldo de conta corrente, poupança e de diversas aplicações

financeiras.

Home banking: permite a realização de operações bancárias, diretamente da

empresa ou residência dos clientes, através de microcomputador. É a extensão do

Banco do Brasil até o local mais conveniente para seus clientes. O sistema de home

banking do BB, implantado a partir de 2/dez/9621 disponibiliza aos clientes, pela

assinatura mensal de R$ 2,50, todos os serviços usuais do dia-a-dia e o gerenciador

de finanças Microsoft Money.

Pager: fornece informações bancárias, via rádio-chamada, envolve parceria com as

empresas que desenvolveram o serviço de telerrecado e operam nas principais

praças do País, utilizando a marca "Telemensagem". É o chamado "banco de

bolso".

Fax: possibilita o acesso a saldos de conta corrente, fundos de investimentos e

outros, via fac-simile.

Outro serviço criado pelo Linha Direta BB é o terminal lojista, que simplifica a

utilização do cartão de crédito.

O Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) constitui moderna e racional ferramenta

utilizada atualmente para a realização de negócios entre grandes empresas

nacionais e multinacionais instaladas no País.

21 Jornal do Brasil On line, 2/12/96



o que estão fazendo os bancos brasileiros 247

Visando assegurar sua presença nessas "comunidades eletrônicas", o Banco do

Brasil está desenvolvendo produtos e serviços, com base no EDI, capazes de

aumentar a competitividade e tornar os procedimentos mais ágeis, principalmente o

acesso a informações negociais. A cobrança de valores em favor de clientes já

funciona nessa

sistemática, que permite a identificação de depositante na transmissão automática

das informações para os computadores.

o Banco está acompanhando a evolução da Internet comercial no Brasil. Já

disponibiliza conteúdo institucional e informativo e está implementando

gradativamente a prestação de serviços bancários através dessa super-rede

informática.

A tecnologia Java foi utilizada pela IBM na implementação do BB Personal Banking.

O serviço permite que os clientes do BB realizem, via Internet, financiamentos,

transferências, troca de senha, obtenham extratos e saldos, façam agendamento de

pagamentos, façam investimentos diversos, resgatem investimentos e obtenham

informações gerais. O sistema tem ligação direta com o BB Shopping, sistema de

compra eletrônica 24 horas.22

22 Gazeta Mercantil, 18/9/97
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BANCO BRADESCO S/A

Uma restrospectiva histórica do Bradesco mostra23:

1962 • O Bradesco implanta o seu primeiro computador.
1970 • Instalação da primeira máquina de saque automático $0$

Bradesco.
1972 • Implantação dos cheques com caracteres CMC7,

permitindo a padronização dos cheques magnetizados e a
racionalização de seu manuseio.

1976 • Implantação da cobrança eletrônica de títulos, com crédito
no mesmo dia.

1981 • Inauguração da primeira agência Bradesco Instantâneo,
na praça Panamericana, em São Paulo.

1982 • Implantação do Telebradesco Residência, serviço de
home banking.

• Instalação da primeira ATM, que evoluiu para o BDN -
Bradesco Dia e Noite.

1983 • Implantação do Telebradesco Empresa, serviço de office
banking.

1984 • Criação da rede EFTPOS Telecompras Bradesco.
1986 • Implantado o sistema de atendimento telefônico por

unidades de resposta audível, Fone Fácil Bradesco.
1990 • Fechamento da rede on line in real time: todas as

agências operando eletronicamente.
1991 • Implantado o terminal de Cheque Expresso Bradesco.

• Implantado o Fax Fácil Bradesco.
1993 • Implantação de máquinas automáticas de recebimento de

depósitos.
1995 • O Bradesco inicia o seu serviço de Internet Banking.

• Integração do software Money for Windows 95 integrado
ao Telebradesco Residência.

• Lançamento do Smart Card Bradesco.

O Bradesco é um dos pioneiros no processo de automação bancária no país e seu

esforço é voltado para aumento de capacidade e escala, a par de ostensivamente

evidenciar sua vocação como banco de conveniência. A Revista Bradesc024

enfatiza que a mensagem da campanha "Bradesco. Cada vez mais serviços. Cada

23 Revista Bradesco, dez 1995, artigo "A estratégia que antecipa ° futuro", pgs. 8 a 15
24 Revista Bradesco, dez 1995, artigo "A estratégia que antecipa o futuro", pgs. 8 a 15
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vez mais Banco." é cristalina. "Apresenta ao público a excelência dos serviços de

conveniência e Auto-Atendimento Bradesco, muitos deles lançados pioneiramente,

todos de alto padrão. Um aspecto dos mais relevantes a registrar é que o

Bradesco tornou-se, há muito, ponto de referência na prestação de serviços às

pessoas, às empresas e ao País."

o Bradesco tem a 2a
. maior rede de distribuição física do país, logo após o Banco

do Brasil. Enfatiza o auto-serviço dado o seu claro posicionamento nos mercados

populares, procurando diferenciar-se por cobertura extensiva e baixo custo. Como

resultado da redução dos valores mínimos usados como parâmetro nas aberturas

de contas, o Banco abre por dia cerca de 30 mil contas de poupança e 6.000

contas correntes, evidenciando seu foco no mercado massificado.25 Além disso, o

banco comercializa produtos (Poupança, Cartão de Crédito, Capitalização e

outros) para não correntistas, mais uma vez reafirmando o seu posicionamento

massificado.

o Banco tem ampla rede de agências e PABs. Após reduzi-Ia, (chegou a ter 2.090

agências), decidiu voltar a se expandir a partir de 1993. Segundo seu presidente,

como Banco de varejo, o Bradesco tem de manter o esforço para dar condições

de atendimento à clientela (conveniência).26

25Folha de São Paulo. Automação é a palavra de ordem nos bancos. 18/7/93, Finanças, p.2
26Horita, Nilton. Bancos disputam a primeira posição. Jornal do Brasil, 8/11/93, p.22
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Rede do Bradescosr

1994 1995 1996
Agências 1845 1855 1894
PABs 528 373 649 (*)..(*) Nesse numero o Banco incluiu outros pontos de atendimento bancário em empresas
além de PABs.

A par da rede física, o Bradesco tem exercitado a inovação quanto a canais de

distribuição. Expansão contínua da rede de auto-atendimento, ênfase a cartões de

crédito, iniciativas no campo do smart card, rede EFTPOS, Internet Banking e

home-banking são alguns de seus focos mais recentes.

Rede de auto-atendimento do Bradescon

1994 1995 1996
Telesaque Bradesco 2849 2805 5482
Terminais de depósitos 1012 2000 2447
Terminais de cheques 260 308 332
Terminais de consulta 5820 5925 6263
TOTAL 9941 11038 14524
Cartões magnéticos 13,1 11,6 12,3

milhões milhões milhões

As transações feitas em seus caixas automáticos já superam as das agências.29

As máquinas (ATMs) do Bradesco são em sua maioria parciais: máquinas

exclusivas para saques, máquinas exclusivas para consultas, máquinas

dispensadoras de cheques de emergência, máquinas de depósito em dinheiro e

cheques30 e máquinas de depósito instantâneo (o cheque depositado na máquina

27 Relatórios Anuais 1994,95 e 96
28 Relatórios Anuais 1994, 95 e 96
29Folha de São Paulo, 22/9/93, Informática, p.6
300 Estado de São Paulo, Máquinas Facilitam o Pagamento. 17110/93, Suas Contas, p.8
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é registrado no mesmo dia31). AS ATMs plenas são reservadas para os quiosques

de atendimento 24 horas, sendo esses equipamentos adquiridos continuamente

pelo banco.32

o serviço de "Cheque Expresso Bradesco" é prestado por máquinas

dispensadoras de cheques que possibilitam aos clientes retirarem talões de

cheques no Bradesco Dia e Noite (BDN). O usuário pode retirar até 2 talonários

por semana, contendo 10 folhas cada talão, custando a metade de um talão

normal de 20 folhas.33

Está em desenvolvimento a máquina para pagamento de contas. Há protótipos de

máquinas que fazem a leitura de dinheiro, uma forma de permitir o recebimento de

contas também de não clientes do Banco. Outra novidade é um cartão de

pagamento que irá substituir carnês de escolas e de condomínios.34

Procurando atender os aposentados com igualdade de condições em relação aos

demais clientes da instituição, o Bradesco disponibiliza um cartão eletrônico

específico para esse público.35 Com esse cartão, os pensionistas podem ter uma

conta comum de depósitos à vista e fazer saques totais ou parciais, inclusive nos

equipamentos do Banco Dia e Noite e Telesaque.

31Horita, Nilton. Bancos disputam a primeira posição. Jornal do Brasil, 8/11193, p.22
32Horita, Nilton. Bancos disputam a primeira posição. Jornal do Brasil, 8/11/93, p.22
33Clipping Newsmaker, Bancos, março/1993
34Folha de São Paulo. Automação é a palavra de ordem nos bancos. 18/7/93, Finaças, p.2
35Banco Bradesco S.A., Relatório da Administração, 10. trim.1993
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Os investimentos em equipamentos se situam na faixa de US$ 150 milhões a US$

200 milhões anuais, para que estes se tornem mais massificados, ágeis e

versáteis, dentro do projeto chamado "PADRÃO 2001".36

INVESTIMENTOS DO BRADESCO EM AUTOMAÇÃO BANCÁRIA37

em R$ milhões

Investimento
1993 210,0
1994 340,0
1995 201,0
1996 233,0
1997 215,0
média 239,8

O banco associou-se à Proceda Tecnologia e Informática, para criar uma empresa

especializada em terminais de cartões de débito e de crédito, apostando na

substituição gradual dos talões de cheques por cartões magnéticos. O capital

inicial da nova empresa é de US$ 2 milhões, com participações de 50% do

Bradesco e da Proceda.38

36Yeja, 1118/93, pp. 76-83
37Material preparado pelo Bradesco para distribuição em road-shows, jun97
38Folha de São Paulo, 22110/93, p.lO



o que estão fazendo os bancos brasileiros 253

Outros canais»

1994 1995 1996
Office banking (empresas 7158 12356 13905
usuárias)
Home banking (clientes 41000 165000 311000
conectados)
Atendimento telefônico por 4,2 milhões de 5,6 milhões de 6,6 milhões de
URA (*) (voz e fax) conexões/mês conexões/mês conexões/mês
Internet banking 2 milhões de

páginas
visitadas/mês

(*) Unidade de resposta audível

Home banking por TV a cabo

o Bradesco fez uma incursão no home banking por meio de TV, permitindo aos

seus clientes acessar seus mainframes via TV a cabo. O projeto reúne 35 famílias

em Goiânia e envolve a Multicanal Telecomunicações e a Jerrold Communications

dos EUA. A princípio, o serviço permite a consulta de saldos e extratos mas

deverá expandir-se para o uso interativo, permitindo aos clientes fazer

pagamentos, transferências e outras operações.40

Home banking através de vídeo game

Através de uma linha telefônica, com modem, cartucho especial e TV, os clientes

podem usar o serviço de home banking do Bradesco também através do

equipamento Mega Orive 16 bits.Trata-se do Home Banking Telebradesco

Residência, pelo qual se pode consultar saldos e obter extratos das contas

39 Relatórios Anuais 1994, 95 e 96
40Gazeta Mercantil, 16111/93, Finanças, p.15
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correntes, de poupança, do cartão de crédito, além de informações sobre

investimentos.41

Internet Banking

Em 1996 entrou em operação o Bradesco Net - Internet Banking, sendo a primeira

operação do gênero no Brasil. Trata-se de serviço interativo, via computador, de

alcance mundial, compreendendo transferências entre contas, investimentos,

pedidos de talões de cheques, pagamento de títulos, consultas de saldos, extratos

de contas correntes, de poupança e de cartões de crédito, alterações de endereço

e abertura de contas.42

Todas as informações sobre o Bradesco estão contidas em sua home page na

Internet.43

A operação Internet Banking do Bradesco é ambiciosa e envolve criar um

shopping eletrônico, através do EDI mercantil a ser implementado em parceria

com a GEIS - General Electric Information Systems.44

As opções de Internet Banking do Bradesco incluem, desde set/97, o Bradesco Net-

Banking, um sistema pioneiro que permite o acesso direto aos diversos serviços

disponíveis no Bradesco Net - Internet Banking, sem a necessidade de o cliente ter

um provedor de acesso à Rede Mundial. Para oferecer o novo serviço com a

41 o Globo Informática, 18/4/95, p. 7
42 Relatório Anual Bradesco, 1996, pg.28
43 http://www.bradesco.com.br
44 Agência Estado, broadcast, 8/9/97

http://www.bradesco.com.br
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máxima segurança, profissionais do Banco e da Scopus, empresa da Organização

Bradesco, desenvolveram um software de navegação (browser) com criptografia de

128 bits para operar no Windows 95. Em breve estará sendo disponibilizado uma

versão para Windows 3.11. Além disso, o Banco fez uma parceria com a Telesp ,

que permitirá a conexão imediata entre o terminal do cliente e os computadores do

Banco. Com este software, os clientes poderão "navegar" dentro do Bradesco Net -

Internet Banking e fazer suas operações bancárias como se estivessem acessando

à Internet. Para isto, será necessário apenas instalar o browser e a conexão ao

Bradesco Net - Banking acontecerá de forma automática. O acesso poderá ser feito

de qualquer local do Brasil. A tarifa cobrada pela Telesp será a mesma praticada

hoje para o Videotexto.45 O software pode ser obtido gratuitamente.

Phone Banking

O Bradesco vai implementar sua central de atendimento por telefone a partir de

novembro de 97. O objetivo é prestar um atendimento personalizado e completo

para o cliente, de modo que ele não sinta a necessidade de ir à agência. Serão

400 atendentes e 68 centrais telefônicas colocadas em ação.46

Cartões de crédito

O Banco utiliza intensamente os cartões de crédito, disponibilizando aos clientes e

não clientes as bandeiras Visa, Master Card, American Express e Diners. O

espectro dos cartões cobre toda a gama de mercados, desde o Bradesco World

45 Bradesco em notícia, via Internet
46 Folha de São Paulo, 9/9/97
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Card-Gold, para correntistas com renda mínima de US$ 2.500, passando pelos

cartões de afinidade e co-branded, e chegando até os cartões populares

envolvendo clubes de futebol de rnassa.é?

1994 1995 1996
Cartões em circulação-e 1,5 milhão 1,8 milhão 2,2 milhões

Faturamento anual (bilhões) US$ 1,997 US$ 4,310 R$ 2,713

Smart Card

Denominado "Moeda Eletrônica Bradesco", o Smart Card lançado pelo banco tem

experiência de amplo alcance na cidade de Itu-SP, com 140 mil habitantes, na

qual foram distribuídos 30 mil cartões e firmados convênios com 300

estabelecimentos comerciais. Trata-se de um cartão inteligente com um chip que

armazena dinheiro eletrônico como se fosse uma carteira ou porta moedas.49

EFTPOS

o Bradesco participa e é acionista da rede Visanet e mantém a rede Telecompras,

acessível a todos os portadores de cartões magnéticos do Bradesco ou cartões de

crédito de bandeira Visa. A rede Telecompras conta com 27345 terminais em

25330 pontos de venda50.

470 Estado de São Paulo, 30/11/93, Economia, p.8
48 Relatórios Anuais 1994, 95 e 96
49 Relatório Anual Bradesco, 1996, pg.21
50 Relatório Anual Bradesco, 1995, pg.19
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BANCO ITAÚ S.A.

o Itaú foi um dos pioneiros da automação bancária no Brasil. A primeira agência

bancária operada em sistema on line do Brasil foi a agência S.P. Mercúrio, do Itaú.

Hoje, todas as agências e PABs são totalmente eletrônicos e operam em sistema

on line in real time. 51

Há vários anos o Banco iniciou um processo de contenção da expansão de sua

rede física de agências, procurando concentrar-se nos mercados mais

competitivos (69% de sua rede está no Sudeste brasileiro, que responde por 74%

do PIB do Brasil) que lhe dessem maior escala de operação (e conseqüente

posição de custos mais competitiva), enquanto ampliava suas alternativas de

atendimento através de outros canais de distribuição. O Itaú já teve 1300 agências

e 1185 PABs, mas se concentrou num conceito qualitativo de distribuição física de

sua rede.52

REDE DE AGÊNCIAS DO ITAÚ NO BRASIL53

1994 1995 1996
Agências 1009 1022 1010
PABs 896 830 762
TOTAL 1905 1852 1772

Há uma grande ênfase, no Itaú, na reengenharia das agências e dos processos de

atendimento, de modo a diminuir os tempos de atendimento e o número de erros.

As medidas incluem a criação do balcão pré-caixa, que fica na área de fila de

5lFonte: pesquisa direta no Banco
52Banco Itaú S.A. Relatório Anual, 1992, p.15
53 Relatórios Anuais, Banco Itaú S/A, posições de dezembro de cada ano
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todas as suas agências, onde os documentos são integralmente revistos e

preparados antes que cheguem aos caixas, e terminais de caixa dotados de

leitoras óticas54 capazes de ler depósitos, documentos e cheques com captura

automática, acelerando muito o atendimento e reduzindo, ou mesmo eliminando

completamente, o trabalho de back office.

o Itaú tem apenas uma agência simplificada, na verdade um posto de

arrecadação e pagamento. Quanto a agências especializadas, o Itaú detém uma

rede ampla de agências focalizadas no mercado das empresas de médio porte,

representadas por espaços físicos separados em várias das agências plenas.

Nesse sentido, não cabe dizer que o Itaú tenha uma rede de agências

especializada em qualquer segmento de mercado, senão que parte de suas

agências plenas têm uma área especializada no segmento das médias

empresas.55

Auto-atend imento

o Itaú tem, em sentido absoluto, a maior rede de auto-serviço eletrônico

internamente e externamente às agências, ou seja a maior rede de ATMs plenos.

As pessoas físicas, além de poderem utilizar por meio de auto-serviço a ampla

rede de Caixas Eletrônicos, nos quais estão disponíveis para o cliente consultas

de saldos e posições de investimento em contas de depósitos, poupança ou

fundos, históricos de lançamentos, lançamentos futuros, transferência eletrônica

de fundos entre contas e investimentos, saques e depósitos em conta corrente ou

54Folha de São Paulo, 30/11/93, Dinheiro, p.A-2
55Fonte: pesquisa direta no Banco
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de poupança, pagamento de contas, consultas de posições de contas

empréstimos overdraft, cobertura de saldos devedores, pagamento de contas,

troca de senha direta, etc. Na prática, os equipamentos de auto-serviço do Itaú

permitem a realização direta, pelos próprios clientes, da quase totalidade das

demandas de serviços do dia-a-dia. Apenas investimentos e empréstimos mais

sofisticados demandam hoje, no Itaú, a intermediação humana.

REDE DE ATMs PLENAS DO ITAÚ56

IRede
1994 1995 1996

6558 7450 7714

Ao lado do Bradesco, foi pioneiro na implantação de uma rede de Caixas

Eletrônicos externos não compartilhados, e detém a segunda maior rede própria,

com 1097 equipamentos de uso exclusivo (ou quase excíusivoe") de seus próprios

clientes. Quanto a ATMs externos, o Itaú prefere a estratégia da rede própria

como diferencial mercadológico.58

DISTRIBUiÇÃO GEOGRÁFICA59

Sudeste Sul Nordeste Centro- Norte TOTAL
oeste

Agências 688 147 82 64 29 1010
PABs 632 54 41 17 18 762
TOTAL 1320 201 123 81 47 1772
Caixas Eletrônicos 5891 834 505 315 169 7714

56 Relatórios Anuais, Banco ltaú S/A, posições de dezembro de cada ano
57 Os caixas eletrônicos do ltaú atendem também os clientes do Banco Francês e Brasileiro, coligado do ltaú, os
clientes da Credicard S/A, da qual o Itaú detém 1/3 do capital, e dos clientes das redes internacionais LINK
argentina e Cirrus, mundial.
58 Relatório Anual, Banco ltaú S/A, 1996, p. 29
59 Relatório Anual, Banco Itaú S/A, 1996, P. 28
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Ao lado do auto-atendimento proporcionado pela rede de caixas eletrônicos e

serviços automáticos, O Itaú enfatiza, claramente, o atendimento telefônico e os

cartões de crédito e débito.

SERViÇOS DE AUTO-ATENDIMENT06o

em milhões

31/12/1996 evolução %
95/96

Transações realizadas via Caixa Eletrônico 526,4 6,8
Transações por telefone (Bankfone/ltaufone) 128,9 7,3
Transações por fax (Itaufax) 14,5 3,5
Home 1office banking (Bankline) 41,2 (3,0)
Transações pela rede POS 7,1 148,6
Débitos automáticos pré-programados 97,8 26,2
Total de transações no auto-atendimento 815,9 8,8
Total de transações via caixas humanos 613,1 0,8
Total de transações 1429,0 5,2
% de auto-atendimento 57,1% 3,4

Fica evidente que o banco se concentra em canalizar o atendimento para opções

eletrônicas que representam maior conveniência e mais baixo custo. São dignas

de destaque as evoluções do atendimento telefônico (+7,3% no ano), das

transações na rede POS (+148,6% no ano) e dos débitos automáticos pré-

programados (+26,2% no ano).

Home, Office, Phone e Internet banking

O Itaú tinha, em 1995, 18.932 terminais office banking instalados em empresas

clientes. Esses terminais permitem às empresas a utilização direta da maior parte

60 Relatório Anual, Banco Itaú S/A, 1996, P.29
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dos serviços de cash management normalmente demandados pelas empresas.61

Quanto a home. banking, são cerca de 300 mil clientes interligados aos

mainframes do Banco.

Essas modalidades de serviço computador a computador o banco denomina de

Itaú Bankline. Trata-se de uma verdadeira agência Itaú dentro de casa62 ou

escritório e é o único serviço de home /office banking realmente realizado on fine

in real time, pelo qual os clientes podem aplicar, resgatar e consultar suas

posições nos Fundos de Investimento Itaú, Poupança Itaú, obter saldos e extratos

de contas mantidas no Banco, solicitar talões de cheques, realizar transferências

de valores para contas correntes ou de poupança, realizar transferência eletrônica

de arquivos, enviar e receber correio eletrônico dos gerentes das contas, emitir

Doe eletrônico para qualquer banco do país, gerir cobranças e pagamentos, fazer

qualquer tipo de pagamento de contas ou títulos e cartões de crédito, bloquear /

desbloquear cartões magnéticos e talões de cheques e outros serviços mais.

Todos esses mesmos serviços estão disponíveis através do Itaú Bankline Internet.

Outro grande investimento do Itaú, na área de atendimento direto, é o atendimento

telefônico. Foi pioneiro da implantação do atendimento automático por telefone,

através de unidades de resposta audível, com o serviço "Itaufone", lançado em

1983. Dez anos depois de implantado, o Itaufone atendia o volume mensal de 8

milhões de consultas. E, em 1991, seguindo a tendência mundial do atendimento

telefônico, o Itaú iniciou a implantação das centrais "Itaú Bankfone", com

61Relatório anual, 1995, p. 21
62 http://www.itau.com.br

http://www.itau.com.br
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I

atendimento prestado por operadores humanos apoiados por estações de trabalho

que lhes permitem prestar a quase totalidade dos serviços bancários por telefone,

incluindo consultas (saldos e lançamentos) sobre contas correntes, de fundos de

investimento e de poupança, transferências de fundos entre contas, investimentos

(poupança, fundos, RDB, PIC), modalidades simples de crédito (L1S e Trishop),

bloqueio e desbloqueio de talões de cheques e cartões magnéticos, atualizações

de endereços, pagamentos de contas de serviços públicos, pagamento de títulos

em cobrança de quaisquer bancos, pagamentos de faturas de cartões de crédito e

solicitação do software do home banking (Bankline). Os atendimentos do ltaú

Bankfone já atingem a impressionantes médias mensais de quase 6,5 milhões de

transações e consultas. Somados aos atendimento do ltaufone e do ltaufax, o

serviço telefônico ltaú chega a 14 milhões de atendimentos I mês, marca

dificilmente igualada mesmo em nível mundial, o que reflete a aceitação do público

em relação a serviços bancários domiciliares de conveniência.

Complementando o serviço, está o ltaufax. Por meio de simples aparelhos fax, os

clientes recebem informações impressas da totalidade de sua movimentação

bancária, incluindo um serviço automático dia! out, comandado pelo próprio

computador, a pedido dos clientes, sobre movimentação de contas correntes e de

cobrança. Adicionalmente às centrais ltaú Bankfone, o banco disponibiliza a

Central Disque ltaú, para sugestões, informações e reclamações e outras centrais

especializadas, como o Itaú Imobfone (crédito imobiliário). Complementarmente, o

serviço Itaú BankExpress disponibiliza o serviço de courier para transporte rápido

de valores e documentos, transformando o Itaú Bankfone numa operação
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completa de banco direto, nesse caso disponível para todos os 1,6 milhão de

clientes cadastrados no sistema.

TV banking

Nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas foi disponibilizado o Itaú

TV Une, serviço de home banking via TV a cabo (Itaú + Multicanal).63

Cartões de crédito e de débito

Outro canal de grande concentração do ltaú é o de cartões de crédito e de débito.

O Itaú lidera as operações do sistema Credícard, cujo capital é dividido em partes

iguais entre Itaú,Unibanco e Citibank. Como um dos principais acionistas da

Credicard S.A. Administradora de Cartões de Crédito, o Itaú participa da rede de

pagamentos comercial (EFTPOS) administrada por aquela empresa, com 7300

terminais instalados em estabelecimentos de comércio e serviços, e investe na

política de investimentos compartilhados nas redes EFTPOS.

O Banco comercializa os cartões Itaucard Master Card, VISA, Diners e

AAdvantage é o maior vendedor de cartões de crédito do sistema Credicard, que

opera sob as bandeiras internacionais da Master Card e VISA. Tem cerca de 1,4

milhão de clientes portadores de cartões de crédit064. Quanto a cartões de débito,

o Itaú tem mais de 5 milhões de cartões emitidos, que tanto podem ser utlizados

63 Meio & Mensagem, 29/1/96
64 Relatório da Administração, jun97
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pelos clientes nos terminais de auto atendimento como nos terminais POS da rede

Credicard.

Concluindo, o programa de canais de distribuição do Itaú é primordialmente

pragmático. A rede física de agências obedece um critério sobretudo de qualidade

de posicionamento, com foco nos mercados de alta densidade de clientela

potencial. Já as opções de serviço direto adotadas são aquelas que oferecem de

fato a máxima conveniência para sua clientela, e são operadas em larguíssima

escala, com objetivo de conquistar, a par do ganho de qualidade e eficiência nos

serviços, importantes reduções de custos que justifiquem os investimentos

realizados também do ponto de vista econômico.

INVESTIMENTOS DO ITAÚ EM AUTOMAÇÃO BANCÁRIA65 (em R$ milhões)

Investimento
1993 227,9
1994 213,9
1995 86,9
1996 160,1
1997 160,0
média 169,8

65Material preparado pelo Itaú para distribuição em road-shows, jun97
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UNIBANCO

Rede física

REDE DE AGÊNCIAS DO UNIBANC066

1994 1995 (2) 1996
Agências 449 809 687
PABs / PAPs (1) 307 607 390
TOTAL 756 1416 1077
(1) lnclui agências de câmbio
(2) Nesse ano, o Unibanco incorporou o Banco Nacional, o que explica o salto
dado em sua rede física

O Unibanco opera agências de varejo, plenas, algumas delas contendo

plataformas de atendimento para os mercados corporate e empresas.

O segmento corporate (grandes corporações e grandes empresas) tem canais

especializados de atendimento, as Agências Corporate. Trata-se de estrutura

própria, pessoal capacitado, tecnologia, atendimento personalizado e produtos e

serviços especializados.w Em 1994 foi criada uma nova forma de segmentação,

destinada a empresas com origens nacionais específicas: o Japan Desk e o

German Desk, fruto da parceria internacional que o Unibanco tem com o Dai-Ichi

Kangyo Bank japonês e com o Commerzbank alemão.58

Também o segmento Private das pessoas físicas conta com unidades de

atendimento especializadas: 8 escritórios e 2 agências especializadas,

denominados Unibanco Private Centers, ao final de 1996.69

66 Relatórios Anuais, UNIBANCO, 94, 95 e 96, posições de dezembro de cada ano
67 Unibanco, Relatório da Administração, 1°. sem. 93
68 Unibanco, Relatório Anual, 1994, p. 24
69 Unibanco, Relatório Anual, 1996. P. 31
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Em seu programa de reformulação da identidade visual, as agências receberam

grandes inovações. Todo o mobiliário foi redesenhado, e ostentará as três cores

definidas como oficiais: preto, branco e azul. O conceito utilizado é o de móveis

modulares, permitindo às agências crescer ou diminuir de acordo com as

necessidades. O lay-out da agência também foi reprojetado. Atualmente, um dos

lados é ocupado pelo varejo, enquanto a Uniagência fica instalada no outro. No

meio, em geral, sobra um grande vazio. A solução proposta no projeto é ocupar o

centro da agência com as fileiras de caixas, liberando as laterais para o

atendimento diferenciado. O merchandising tem como novidade os backlights

(painéis fotográficos com iluminação) modulares, que poderão ser montados de

acordo com as necessidades, bem como serão utilizados pôsteres tradicionais.

Todos esses elementos irão incorporar a cor azul definida no projeto."?

Auto-atend imento

O Unibanco procura diferenciar-se pela modernidade e pela liderança da

automação no estágio do interface direto com os clientes. Nenhum dos

concorrentes analisados tem tentado inovar suas alternativas de distribuição tanto

quanto o Unibanco, que tem feito os movimentos mais agressivos nesse sentido.

O foco do Unibanco é no auto-serviço sofisticado, pelas várias unidades de

atendimento do Unibanco 30 Horas colocadas recentemente à disposição do

público. Pouca ênfase a agências convencionais, que vão se transformando em

70 Unibanco, Relatório da Administração, 1°. sem. 93
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ambientes segmentados para a condução de operações comerciais mais

complexas. A ênfase é na disponibilização de alternativas de atendimento remoto

ao cliente, ou na implantação de agências totalmente automáticas, que são quase

que show-rooms do Banco.

EVOLUÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 30 HORAS71

1994 1995 1996

Agências 30 horas 40 320 551

A contribuição do Banco Nacional foi muito significativa no processo de

massificação do atendimento eletrônico. A rede de caixas eletrônicos do Nacional,

em 1995, era de 2000 unidades, contra 800 do próprio Unibanco. Essa rede

chegou a 3580 unidades, no final de 1996, aí incluídas as unidades do Banco 24

horas (compartilhado).

Home & office banking

O banco que tem mais pesquisado e avançado em soluções alternativas de home

banking é o Unibanco, que procura um posicionamento diferenciado claro em

termos de "tecnologia avançada". Já em 1992 o Unibanco lançou o Unibanco 30

Horas Micro, base para o home banking.72 Para projetar a imagem de tecnologia

71 Relatórios Anuais, UNIBANCO, 94, 95 e 96, posições de dezembro de cada ano
72 Unibanco, Relatório Anual, 1996, p. 24
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avançada o Unibanco chegou a utilizar, posteriormente, BiII Gates como "garoto

propaganda" de seu sistema de home & office banking.

Na mesma época, foi lançado o Unibanco 30 Horas Pocket, baseado na

tecnologia de "paging". No pager do Unibanco, os clientes obtêm informações de

suas contas, informações sobre indicadores financeiros e mensagens pessoais,

via mostrador digital de cristal Iíquido.73

Os serviços do Unibanco 30 Horas foram ampliados com o lançamento do Note-

Bank. Através de micro, lap-top, HP-95, ou notebook, o cliente poderá receber

informações, como conta corrente, poupança, fundos, índices econômicos e

mensagens pessoais. Ligado a uma linha telefônica e acoplado a um modem,

poderá transmitir informações, como transferências de valores entre contas,

ordens de crédito, resgates/aplicações em fundos, cobrança e pagamento de

contas. Destina-se a clientes PJ e PF, independentemente de seu segmento.74

O Unibanco está até mesmo importando tecnologia dos estúdios de Walt Disney

(MGM) para instalar em suas agências automáticas 30 horas. O novo sistema

inclui animação gráfica e vídeodisco e deverá substituir, aos poucos, os atuais

operadores, que aparecem nas telas ajudando os clientes a fazer suas operações

bancárias.75

73Unibanco. Relatório Anual 1992.p.18
74Diário do Comércio. Unibanco tem novo serviço. 13/5/93, p.2
750 Globo, 6/12/93, Economia, p.52
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Banco 1

Em julho de 1995 o Unibanco lançou o segundo banco direto do Brasil, o "Banco

1". "Baseado no conceito de branchless bank, uma tendência do mercado

europeu, o Banco 1 aperfeiçoa consideravelmente o conceito de conveniência,

centrando suas rotinas e procedimentos operacionais no atendimento remoto ao

cliente. Os princípios básicos são estrutura centralizada, alta qualificação dos

gerentes / atendentes e baixos custos, o uso intensivo de produtos eletrônicos e a

vasta oferta de modalidades alternativas de atendimento em que se destaca a

figura do courier, um mensageiro que leva aos clientes os elementos tangíveis da

operação solicitada. Os clientes do Banco 1 têm à sua disposição os produtos e

serviços oferecidos aos demais clientes do Unibanco, com a vantagem de acessá-

los remotamente, de diversas formas, a qualquer momento e de qualquer lugar

abrangido pelo serviço."?6

Cerca de 15% dos clientes do Banco 1,inicialmente, vieram do próprio Unibanco;

dentro do grupo, as duas instituições são consideradas unidades diferentes. Até

março de 96, o Banco 1 havia conquistado 12 mil clientes, dois terços do que se

previa inlctalmente.t" Ao final de 96, o Unibanco informava que o Banco 1 superou

as expectativas em termos de evolução dos ativos: + 501 %.18

Em 1992, o Unibanco informou ter implantado o Cash Management com

dispositivos de EDI - Electronic Data Interchange, nos terminais implantados em

76 Unibanco, Relatório Anual, 1995, p. 20
77 Gazet Mercantil, 1114/96, p. b-5
78 Relatório Anual Unibanco, 1996, p. 25
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empresas clientes. Em novembro de 1993, o Unibanco veiculou pela mídia 79 um

sistema de office banking ainda mais sofisticado em suas capacidades do que

aqueles existentes até então no mercado. Em 1996 o Unibanco implementou o

serviço de Cobrança Cash Management, que permitiu a interligação eletrônica

entre compradores e fornecedores, assim agilizando o processo de cobrança.w

São 251 mil os clientes de home & office banking, realizando a média diária de

78.600 transações.s'

Também no segmento das pessoas jurídicas, o Unibanco disponibilizou novos

serviços baseados na tecnologia EDI, através da Interchange Serviços S/A,

empresa criada em parceria com o Cltibank e com o Real. Por meio desta, o

banco sofisticou sua oferta de entrega eletrônica e de projetos de integração

empresarial, permitindo que as operações envolvam clientes, o banco e todos os

agentes envolvidos no ciclo de negócios. Trata-se de soluções eletrônicas

personalizadas e cada vez mais integradas com as atividades dos c1ientes.82

Internet banking

o site do Unibanco na Internet foi criado para atender a interesses diversos dos

clientes. As páginas incluem o "Viver Bem", um guia com dicas de restaurantes,

viagens, livros, etc.; o "Jovem", com dicas sobre festas e eventos; o "Profissional",

com informações e reportagens sobre negócios e finanças pessoais; a "Avenida

79Veja, Exame e Visão, 2a. semana de nov/93
80 Unibanco, Relatório Anual, 1996. P. 30
81 Unibanco, Relatório Anual, 1996. P. 16
82 Unibanco, Relatório Anual, 1995, p. 26
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30 Horas", para compras via Internet: o "30 Horas", com informações de produtos

e serviços do Unibanco e o "Empresarial", com soluções e informações para

empresas.sê

Central de telemarketing ativa

o Banco opera uma "Central de Telemarketing", que abre contas correntes e

efetua a venda de produtos, como cartões de crédito e planos de previdência.

Em resumo, o Unibanco diversificou extremamente os seus canais de distribuição,

no período de 1991 a 1994, período em que o Banco projetou uma imagemde alta

tecnologia e sofisticação. Em 1995, com a incorporação do Nacional, o Unibanco

refreou seu esforço de inovação, concentrando-se nos processos de absorção da

nova e gigantesca estrutura que pode lhe dar, além de traços de imagem

inovadores,a escala necessária para competir em custos em condições de

rivalidade com Bradesco e Itaú, seus dois mais diretos concorrentes.

,j

83 www.unibanco.com.br

http://www.unibanco.com.br
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BANCO REAL S/A

Rede física

o Real retardou-se na corrida pela modernização na área de informática quando

comparado aos demais grandes varejistas, particularmente Bradesco e Itaú.

Evidência disso é que o esforço para a interligação on-fine in real time de suas

agências e demais postos de atendimento foi anunciada como sendo prioridade

seguidamente nos relatórios da administração de 93 a 96. Em 93 a diretoria do

Banco definia como meta para 94 automatizar toda a sua rede, mantendo uma

média de automação de 30 pontos por mês.84 Em 94 reportava que "o processo

de rápida automação nas agências continuou, com o objetivo de unir a rede no

sistema on line, assim permitindo aos clientes saques em ATMs, interligação à

distância e acesso automático à informações".85 Em 95 reportava que "o

processo de automação visando unir a rede em sistema on fine continuou se

desenvolvendo e permanece como meta importante".86 E finalmente, em 96, pôde

informar que tinha toda a sua rede ligada on fine in real time.87

Os investimentos em automação visam um excepcional nível de atendimento aos

clientes.88 A ampliação de sua rede corporativa de transmissão de dados com

canais de informações via satélite deverá incluir 400 antenas no total.89

84Suma Econômica, jul 93, Edição Especial, Estudo Setorial Bancos, p.17
85 Banco Real, Annual Report, 1994
86 Banco Real, Relatório da Administração, 1995
87 Banco Real, Relatório da Administração, 1996
88Suma Econômica, jul 93, Edição Especial, Estudo Setorial Bancos, p.17
89Magossi, Eduardo. Banco Real usa 200 antenas em 130 cidades. Gazeta Mercantil, 13/5/93, p.19
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PONTOS DE ATENDIMENTO: EVOLUÇÃO

1993 1994 1995 1996

1802 2165 2164 2426

Estes números incluem agências, PABs, PAPs e outros pontos de atendimento no

Brasil e no exterior. O Real denomina de "Mini Agências" seus PAPs (Postos de

Arrecadação e Pagamento), atendendo qualquer cliente e oferecendo todos os

produtos/serviços do Banco. Além desses pontos de vendas o Banco possui

também os CAPs (Centros de Atendimento Personalizado) destinados aos clientes

especiais e os Núcleos de Serviços que operam internamente atendendo às

agências, de forma a desafogar os serviços.90

Dentro do projeto de segmentação de algumas de suas agências, o Banco criou

agências especiais de atendimento exclusivo a profissionais da área de saúde,

médicos e dentistas, clientes de consulados e de câmaras de comércio e outras

para agentes de viagem.91

Canais diretos

A prestação de serviços por telefone é um dos pontos fundamentais de sua

estratégia. Sua central de atendimento, o "Disque Real", tem capacidade para

receber 3 milhões de ligações mensais.92

90Pesquisa direta no Banco
91Castro, Flávio Ribeiro de. Real lança agência especial para médicos e dentistas. Gazeta Mercantil, 18/3/93,
Bancos
92DCI, Balanço Semestral, 10/8/93
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EVOLUÇÃO DO DISQUE REAL (EM MIL LIGAÇÕES / DIA)

1994 1995 1996

108 161 210

O Disque Real presta informações, permite realizar investimentos em fundos, em

poupança, transferência de fundos, pagamentos, solicitação de emissão de

cheques e disponibiliza as demais operações triviais demandadas pelos clientes.

Real Home Banking

"Real Home Banking é o mais moderno e completo canal de acesso a serviços

bancários via computador do mercado. E só ele pode ser tão completo e ao mesmo

tempo simples, porque foi desenvolvido através dos mais avançados conceitos de

interação. Ou seja, pela primeira vez um banco conseguiu desenvolver um

programa de ponta realmente fácil de usar. Mas a facilidade não é a única coisa

nova no Real Home Banking. Ele possui um Sistema de Identificação Pessoal

Exclusivo - SIPE - que permite acesso instantâneo a todos os seus negócios com o

Banco Real (conta corrente, investimentos, empréstimos), mesmo que estejam em

agências diferentes. É fácil instalar. Você recebe toda a assistência necessária para

a instalação. O Real Home Banking já foi desenvolvido para automatizar ao máximo

a sua instalação, mas mesmo assim o Banco Real montou uma equipe

especializada para orientá-lo no que for necessário. Além disso, é totalmente

seguro, pois o sistema incorpora um sistema de segurança eletrônico que nenhum

outro banco oferece. O Real Home Banking só é acessado através de uma senha

individual escolhida por cada cliente. E, se você perder ou esquecer sua senha,
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basta ligar para a Central de Atendimento e solicitar uma nova. Além disso, todas as

mensagens e transações entre o seu computador e o Banco Real são codificadas,

impedindo o acesso de terceiros. Tem mais: O Real Home Banking usa uma rede de

comunicação privada, permitindo maior rapidez e segurança nas hora das

transações. Ou seja, você não vai ficar horas tentando acessar suas contas. Afinal,

se você quisesse esperar em algum tipo de fila, procuraria uma agência.

As eventuais dúvidas dos clientes são sanadas pelo próprio programa. Ele possui

uma janela Help que explica todas as operações. Mas, se ainda a dúvida persistir, é

só consultar nossa Central de Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana,

através da seguinte linha exclusiva: 0800-127325. Por meio do Real Home Banking,

você faz consultas, pagamentos, aplicações, transferências, DOCs, e muitos outros

serviços oferecidos pelo Banco Real. Tudo isso instantaneamente, mesmo que você

tenha negócios em agências diferentes. E você vai ter acesso imediato a todos os

produtos e serviços que o Banco Real lançar, automaticamente, sem precisar

solicitar nada. Com o Real Home Banking você pode esquecer definitivamente o que

é ir a uma agência bancária. Afinal, você vai estar levando uma agência Real para

dentro de sua casa. Se você já é cliente do Banco Real, solicite seu Real Home

Banking via Disque Real. O serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por

semana, de qualquer lugar do Brasil. E, em caso de viagem, o Real Home Banking

também pode ser utilizado de mais de 600 cidades do mundo. Com certeza agora

você não tem mais dúvida de que ter o melhor banco na sua casa é uma

possibilidade totalmente real."93

93 http://www.real.com.br/

http://www.real.com.br/
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o Banco Direto

Sua apreciável experiência no atendimento telefônico levou o Real a ser o primeiro

banco brasileiro a estabelecer uma subsidiária como banco virtual, o "Banco

Direto", lançado em dezembro de 199494 que presta todos os serviços bancários

sem que os clientes tenham qualquer contato físico com as agências.95 Esse

movimento foi iniciado em ouU93, com a contratação de Pio Borges, ex-presidente

da Direct, Ogilvy & Mather, visando a formação de uma nova unidade comercial

especificamente criada para "direcf banking e direcf markefing". A nova empresa

opera, no Banco Real, o conceito de marketing interativo.96

A home page do Real na Internet assim promove o Banco Direto: "O que é Banco

Direto? - É um avançado conceito de Banco, constituído por agências não

convencionais, onde você tem gerentes à sua disposição durante 14 horas (das

08hOO às 22hOO) diariamente por telefone, para analisar e solucionar todas as

suas necessidades com o Banco, como por exemplo, seus Investimentos, Linhas

de Crédito, Financiamentos e muitas outras. Vantagens: atendimento

personalizado, comodidade - dispensa a necessidade de locomoção à agência,

conveniência, segurança. A consolidação de nossa estrutura voltada ao

atendimento personalizado, lhe permite a concretização de grandes oportunidades

de negócio, pois nossa meta é conhecer em profundidade o seu negócio,

desenhando com você soluções criativas, individualizadas, fora dos padrões

convencionais e seguramente proporcionando mais tempo para sua vida pessoal e

94 Folha de São Paulo, Informática, p.l, 4/10/95
95 Banco Real, Relatório da Administração, 1995
96Fukushima, Francisco. Meio e Mensagem. 25/10/93, p.23
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profissional. Abra sua conta no primeiro Banco Direto do Brasil. Para maiores

informações, utilize o formulário, ou ligue para uma das agências do Banco Direto.

Agências do Banco Direto: São Paulo - (011) 238-7200; Rio de Janeiro - (021)

585-8000; Brasília - (061)321-2588; Curitiba - Inauguração em Outubro/97."97

Cartões de crédito e POS

o Real associou-se ao sistema Visa em 199398 e, a partir de então,

experimentou rápido desenvolvimento em suas operações com cartões. Com

14,6% de participação acionária na rede VISANET, o Real tinha em 96 cerca de

1,4 milhão de cartões distribuídos a seus clientes99.

..
\,

97 http://www.real.com.br/
980azeta Mercantil. Real é o novo cliente da VISA. 5/10/93, Cartões de Crédito, p.22
99 Banco Real, Relatório da Administração, 1996

http://www.real.com.br/
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HSBC - BAMERINDUS

o HSBC-Bamerindus procurou um modelo próximo ao do Bradesco quanto a

canais de distribuição, apostando na ampliação da rede física de agências e

PABs, nos quais tem, inclusive, a liderança no número de unidades. Procura a

massificação a baixo custo, pela singeleza de suas instalações, especialmente

quando comparadas às do Bradesco, mas o esforço que tem feito de expansão de

rede fez com que tivesse problemas na modernização e na capacidade de

informatização dessa mesma rede.

Esse empenho do Bamerindus em ampliar a rede de agências, realizado antes da

aquisição pelo HSBC, tinha o propósito de passar ao mercado a imagem de ser o

2°. maior banco privado brasileiro, posto ocupado pelo Itaú desde o início dos

anos 70. Se de fato o Bamerindus superou o Itaú, pelo tamanho da rede, isso

nunca ocorreu pelas medidas efetivas de ativos, captações e patrimônio. A

ampliação agressiva de uma rede física nos anos 90 era - e é - contra-indicada e

caminha na contra-mão das tendências de todo o mundo. Terá sido a acelerada

ampliação da rede do Bamerindus para praças sem potencial econômico efetivo,

posicionando-se como o banco do aqríbusíness'w, uma das responsáveis pela

ineficiência operacional que desembocou na sua insolvabilidade e na aquisição de

emergência pelo já então seu acionista, o HSBC.

A preocupação do Bamerindus com a defasagem tecnológica de suas agências foi

enfrentada pelo projeto "Bamerindus 2000", que previa uma série de medidas que

100 Indubitavelmente, esse posicionamento tinha relação com as pretensões políticas do anterior controlador do
Bamerindus, o Ministro da Agricultura José Eduardo de Andrade Vieira, ele mesmo um fazendeiro.
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incluíam a otimização dos serviços de conveniência e a racionalização do

atendimento direto ao cliente. As agências seriam dotadas de novas plataformas

de caixa (7,5 mil unidades), com computadores modelo 486, de 14 polegadas e

telas coloridas, e previa-se a inauguração de 2,7 mil centrais de conveniência, tipo

caixa automático, para operações de saques, depósitos, movimentação e consulta

de contas e emissão de talões de cheques, entre outros serviços.101 Em obras de

engenharia, mobiliário, sinalização das agências, equipamentos complementares,

treinamento e marketing seriam destinados US$ 103 milhões e em

microcomputadores e máquinas de auto-atendimento, seriam investidos US$ 97

milhões.102 Os microcomputadores a serem instalados nos caixas previam

acessório para leitura ótica de códigos magnéticos e de barras nos cheques, com

o que se reduz o tempo gasto pelo cliente na fila. O sistema também permitiria

ganhos na retaguarda, já que automaticamente faz a separação dos cheques por

Banco e por praça de compensação.103

A padronização visual das agências, incluindo fachada e lay-ouf interno, também

foi alterada. Os serviços de pré-caixa e pré-atendimento foram reforçados. A

reestruturação envolveu o remanejamento de 3,76 mil funcionários de retaguarda

para otimizar os serviços de caixa, atendimento e de área de neqócios.Í 04

Segundo seus executivos, o programa do Bamerindus foi uma opção preferencial -

e não de atendimento emergencial - para impor um perfil mais competitivo do

Banco no mercado, com um elevado padrão de qualidade de atendimento e'\
\
l.

101José, Hudson. Bamerindus investe US$ 200 milhões. Gazeta Mercantil, 6/10/93, p.15
102Costa, Flávio. O Bamerindus muda a cara, Exame, 29/9/93, pp.73-74
I03Costa, Flávio. O Bamerindus muda a cara. Exame, 29/9/93, pp.73-74
104José, Hudson. Bamerindus investe US$ 200 milhões. Gazeta Mercantil, 6/1 0/93, p.15
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modernização de equipamentos. O Bamerindus queria ser visto como "um misto

de gente e tecnologia e não apenas mais um Banco eletrônico". 105

REDE DE AGÊNCIAS DO HSBC-BAMERINDUS

1994 1995 1996
Agências 1.351 1.371 1.206(*)
PABs / PAPs (1) 1.168 1.122 878
TOTAL 2.519 2.493 2.084
(*) 1188 interligadas on line

Sem dúvida, as dificuldades enfrentadas pelo Banco, cuja agonia principiou com a

perda das receitas de floafing após a implantação do Plano Real em julho de

1994, seguida da crise de inadimplência generalizada de 1994/95, situação que se

agravou profundamente com a brutal evasão de clientes deflagrada com a quebra

dos Bancos Econômico e Nacional e, finalmente, terminou com a insolvência e o

colapso do Banco no início de 1997, prejudicaram a plena implantação do Projeto

"Bamerindus 2000". Mesmo assim, o Banco reportou ter investido em hardware,

software, telecomunicações, teleinformática, aluguéis e manutenção do parque

informático os montantes de R$ 180,1 milhões (1995) e de R$ 246,9 milhões

(1996)106. Certamente, seu novo controlador fará os investimentos necessários à

competitividade da organização. Dado o seu porte global - o maior patrimônio

líquido dentre todos os bancos do mundo - o HSBC tem efetivamente recursos

para dotar o Bamerindus da mais atualizada tecnologia bancária e eliminar sua

defasagem tecnológica em relação aos líderes.

105José, Hudson. Bamerindus investe US$ 200 milhões.Gazeta Mercantil, 6110/93, p.15
106Bamerindus, Relatórios da Administração, 1995 e 1996.
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Auto-atendimento

A marca competitiva do Bamerindus no auto-atendimento é dada pelas centrais

"Sinal Verde Bamerindus", salas de conveniência gradativamente instaladas nas

entradas das agências. O Banco disponibiliza, também, a "Central Sinal Verde.

Móvel", a saber, ATMs instaladas dentro de furgões que se deslocam para eventos

e regiões de demanda sazonal. Em meados de 1996 o Banco tinha 31 desses

furgões.107

Em outubro de 1993, o então Bamerindus anunciou a aquisição de cerca de 1600

ATMs de última geração à NCR, pelas quais procurava diminuir a distância que o

separava dos líderes na área de canais de auto serviço.108 Em áreas nobres das

agências, seriam implantadas as centrais de conveniência, CCV, grupos de no

mínimo três máquinas de auto-atendimento funcionando 24 horas por dia,

prestando atendimento diferenciado, identificado pelo tipo de cartão possuído

pelos clientes.109

Em novembro de 1993, o Banco começou a substituir suas caixas automáticas por

terminais multifunção de quarta geração da NCR da Brasil. O valor do contrato de

fornecimento ficou em torno de US$ 30 milhões, e as máquinas foram instaladas

em 488 agências dos principais centros do País.Tl O A importação de outras 1.600

máquinas eletrônicas para saques e 200 equipamentos para a confecção de

talonários de cheques complementava a agressiva renovação desejada pelo

107Bamerindus, Relatório da Administração, 1°. sem. 96.
108Horita, Nilton. Bancos disputam a primeira posição. Jornal do Brasil, 811l/93, p.22
109Costa, Flávio. O Bamerindus muda a cara. Exame, 29/9/93, pp.73-74
Il0Tardivo, Rosemeiry. Bamerindus substitui ATM. Gazeta Mercantil, 10111193, pl4
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banco. Outro projeto previa espalhar pelas agências, ilhas com máquinas para

fazer todo o atendimento básico do cliente.111

Ainda em novembro de 93, o Bamerindus inaugurou em Curitiba uma central de

auto-atendimento com vinte terminais multi-função (ATMs) que permitem consultas

a saldos, extratos, aplicações, saques, transferências, depósitos e pagamentos de

contas. Aberta 24 horas, essa central envolveu investimentos de US$ 1

milhão.112

Em setembro de 1995, o Bamerindus implantou o "Motor Bank Bamerindus", na

agência Portão, em Curitiba, onde os clientes podem realizar todas as operações

bancárias sem sair de seu veículo.113

Ao final de 1996, o HSBC-Bamerindus dispunha de 5 agências drive-thru ("Drive-

up Bamerindus), 634 salas de auto-atendimento e o total de 3211 ATMs114,

quantidade efetivamente insuficiente para um banco de 2000 agências e PABs.

Esses dados refletem o fato de que o Banco não pode levar a cabo o Projeto

"Bamerindus 2000".

I I I Horita, Nilton. Bancos disputam a primeira posição. Jornal do Brasil, 8/11/93, p.22
112José, Hudson. Bamerindus investe US$ 200 milhões.Gazeta Mercantil, 6/10/93, p.lS
I 13 Bamerindus, Relatório da Administração, 1°. sem. 96.
114 Pesquisa direta no Banco



o que estão fazendo os bancos brasileiros 283

Atendimento remoto

o HSBC - Bamerindus disponibiliza para a sua clientela o pacote "Bamerindus

Interativo", com sistemas de atendimento integrados que atendem os clientes 24

horas por dia, 365 dias por ano. Fazem parte desse conceito.!"

Telebanco e Fax Bamerindus116 - possibilitam aos clientes controlar, de maneira

rápida e eficiente, de qualquer lugar do País, as contas correntes, investimentos,

fundos e poupança, realizar aplicações, contratar linhas de crédito automáticas,

transferir valores entre todas as contas e obter informações. O serviço tem

certificação ISO 9002 e atende 2,5 milhões de ligações (Telebanco) e 700 mil

consultas (fax) por mês;

• Cartão Eletrônico Bamerindus - 5 milhões de unidades emitidas com acesso a

todos os equipamentos de auto-serviço e, em especial, às redes de

estabelecimentos comerciais conveniados, num total de 35 mil

estabelecimentos;

• Office Bank Bamerindus - microcomputadores instalados em residências e

empresas que permitem a gestão de contas correntes e de poupança, agendar

aplicações e resgates em fundos, controlar fluxos de pagamentos e

recebimentos, controlar a carteira de cobrança, comunicar-se com as agências

por meio de correio eletrônico e demais serviços e informações envolvendo as

contas mantidas no Banco. Recebeu o certificado NBR ISO 9001, expedido

115 Bamerindus, Relatório da Administração, 1°. sem. 96.
116Suma Econômica, jul 93, Edição Especial, Estudo Setorial Bancos, pp.48-50
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pela Fundação Vanzolini e DQS Brasil. O serviço será estendido às pessoas

físicas no início de 1997.117

• Bamerindus Internet - introdução de home page, com informações corporativas

e sobre produtos, informações e cotações econômicas e abertura de conta

corrente e de poupança, preparando as futuras transações bancárias de home

banking pela rede mundial.118

Canais Indiretos

Como canais indiretos, o Banco colocou no mercado, com investimentos da ordem

de US$ 1 milhão, o Cartão Automotivo Bamerindus, um serviço que atende aos

empresários do setor de cargas e transportes. O cartão permite aos motoristas de

transportadoras pagar despesas com combustível, alimentação, borracharia,

serviços mecânicos e hospedagem em mais de 200 postos conveniados do

país.119

117 Bamerindus, Relatório da Administração, 1996.
118 Http://bamerindus.com.br
119Alberto Júnior, Carlos. Bamerindus lança cartão para caminhoneiros. Gazeta Mercantil, 22/1 0/93, p.22

http://Http://bamerindus.com.br
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Conclusão

A análise deste capítulo deixa clara a percepção: os bancos grandes varejistas

brasileiros acompanham de perto as inovações que vêm ocorrendo em nível

mundial, no que diz respeltc à tecnologia de informática e telecomunicações

e, particularmente, no que toca à estratégia de distribuição.

Se inicialmente, dadas as características estruturais do Brasil, os bancos

investiram na formação da infraestrutura tecnológica, na década de 90 os

movimentos competitivos têm se concentrado naquela vertente que realmente

provoca impacto para os clientes (que é a tecnologia bancária de terceiro estágio),

a qual se manifesta através da criação de canais de distribuição alternativos, auto-

serviço, serviço remoto e serviço direto.

Os novos canais alternativos abertos pela tecnologia de automação de terceiro

estágio deram ao Banco do Brasil, ao Bamerindus, ao Real e ao Unibanco um

novo fôlego competitivo, visto que na década de 80 haviam ficado muito distantes

dos líderes do setor, Bradesco e Itaú.

Surpreende a dimensão dos investimentos realizados em tecnologia e em canais

de distribuição feitos pelos bancos brasileiros. O que se verifica, na verdade, é

uma corrida acelerada dos seis bancos grandes varejistas em direção à conquista

de vantagens competitivas baseadas na tecnologia, no marketing cada vez mais

agressivo e na expansão dos canais remotos, múltiplos, alternativos e integrados

de distribuição.
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Verifica-se a dimensão dessa corrida, pela magnitude dos investimentos

anunciados caso a caso pelos bancos. Mas, na totalidade, os investimentos

realizados pelos bancos varejistas no Brasil são impressionantes:

"Os bancos de varejo vão entrar em 1994 com o pé direito. Explica-se: neste ano

investiram US$ 3 bilhões em informática e automação, o que vai dar maior

agilidade ao funcionamento das agências. Nos EUA, cuja economia é dez vezes

maior que a nossa, o setor vai investir US$ 16 bilhões".120

Os Bancos brasileiros investem US$ 4 bilhões em automação em 1995 - Longe

das discussões econômicas, os bancos brasileiros começam a repensar seus

investimentos para uma área que representa a aplicação anual de US$ 4 bilhões:

a automação bancária.t"

Os bancos brasileiros gastam em informática e automação, todos os anos,

proporcionalmente mais que as instituições financeiras norte-americanas. No

Brasil, investem anualmente US$ 4,3 bilhões na área, enquanto que nos Estados

Unidos, onde o setor é quinze vezes maior pelo volume de ativos, esse gasto é de

US$ 18 bilhões, apenas quatro vezes maior. As informações fazem parte da

pesquisa concluída em novembro de 1996 , "Bancos: Análise da Indústria

Bancária no Brasil" realizada pela Ernst & Young e pela FEBRABAN. Os EUA têm

12 mil bancos e US$ 7,5 trilhões em ativos, contra US$ 500 bilhões em ativos dos

12°0 Globo, 29/11/93, Economia / Panorama Econômico, p.18
121 Gazeta Mercantil - Informática & Telecomunicações - 22/6/95, p.6; Jornal do Commercio/RJ - Informática -
22/6/95 - p. 19.
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225 bancos brasileiros pesquisados. Em 1995 os bancos brasileiros gastarm US$

4,3 bilhões, valor que se repetiu em 1996.122

INVESTIMENTO EM AUTOMAÇÃO DOS BANCOS BRASILEIROS
(fonte: FEBRABAN)
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Essa corrida alucinada pode comprometer seriamente a lucratividade dos

bancos. caso os investimentos sejam efetivados por emulação - a estratégia do

"me-teo". Na verdade, a adoção de tecnologia de ponta deve ser agressiva.

mas dentro de limites recomendados pelo pragmatismo de um planejamento

que considere a estratégia de canais múltiplos alternativos e integrados

como um tópico fundamental para os bancos mas. na amplitude. no mix e no

posicionamento estratégico definido pela administração superior de cada

banco.

1'":)
,'I ".•.

Mesmo com a perda das receitas inflacionárias, os bancos prosseguem realizando

investimentos e inovações numa notável sequência. Apesar de saberem que o

mercado brasileiro não comporta economicamente um tal volume de

investimentos, sentem que precisam continuar investindo cada vez mais,

122 Gazet Mercantil, Informática e Telecomunicações, 3111197, p. c-2
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procurando diferenciar-se da concorrência, sob pena de não sobreviverem à

competição.

Na verdade, esse comportamento dos grandes bancos varejistas brasileiros

parece evidenciar a percepção de que, verdadeiramente, um novo ciclo de vida

se estabeleceu em seus negócios, Os bancos assumem o papel de empresas

de conveniência no centro das transações comerciais em escala mundial,

mais do que bancos ou intermediadores financeiros propriamente ditos. Esse novo

ciclo de vida exige investimentos elevados, como é próprio das fases de

crescimento de novos ciclos - uma aposta no futuro - e esta é a razão de tão

elevados investimentos e tão elevada competitividade. mesmo que os bancos

vislumbrem retornos econômicos duvidosos.

Daniel Burrus, o principal previsor de tecnologia do mundo, parece justificar: "O

erro é assumir uma atitude do tipo esperar para ver. Se esperarmos que a

tecnologia fique barata e abundante para tomarmos a decisão de adotá-Ia, então

quando quisermos fazê-lo, já será tarde demais!"123

123 BURRUS, Daniel. Technotrends. Ed. Record, Brasil, 1994 - p.99.
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o EFEITO DA TECNOLOGIA SOBRE OS BANCOS E SEUS CANAIS DE

DISTRIBUiÇÃO

Os três níveis de tecnologia em bancos1 e os três estágios de

desenvolviment02

o primeiro nível@ , é o nível fundamental sobre que se apóiam os dois níveis

seguintes. N1 abrange o hardware, o software e o conhecimento técnico

generalizado dos dias atuais. N1 é genérico, não é específico dos bancos, e

tudo pode ser obtido de fornecedores externos. Por isso mesmo, a tecnologia em

nível N1 não representa vantagem competitiva em si mesma. Mas é a base

indispensável sem o que não há o desenvolvimento em níveis superiores. O ponto

crucial é que os bancos precisam de capacidade de investimento para adquirirem

o hardware em massa típico de N1.

O segundo nível, ~ ,é o "trabalho" que cada banco realiza em seus

sistemas: os programas aplicativos que rodam nos equipamentos de

hardware e as operações manuais envolvidas nesse trabalho. Trata-se da

aplicação da tecnologia, não da tecnologia ela mesma. Os desenvolvimentos de

N2 não estão disponíveis no mercado e são obtidos à custa de muito esforço e'

\
pesados investimentos em sistemas. Aliás, os bancos não têm, em sua maioria, "

i

tido sucesso com sua tecnologia de nível 2. Isto porque, quando desenvolvidos em

casa, os investimentos em N2 muitas vezes não resultam em qualquer vantagem

competitiva porque pode nada haver de diferencial nos produtos e serviços

' Steiner, Thomas D. & Teixeira, Diogo B. Technology in Banking. EUA, Business One Irwin, 1990, pp.59-77
2Steiner, T. & Teixeira, D. La pp. 45-49
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gerados em N2. Mas, certamente, em N2 se estabelece de fato a base de

competição, sobretudo no que diz respeito a sistemas de informação para

marketing e gestão.

o terceiro nível,g, é o nível de definição estratégica do negócio. Nesse nível

são endereçadas as questões sobre que produtos o banco vai operar, em que

negócios e em que mercados vai operar, e quais são os componentes

tecnológicos a dar suporte à estratégia orqanizacionalê. Muitos são os fatores que

contribuem para uma estratégia de sucesso e a soma total das necessidades que

o banco tem quanto à tecnologia, nessa dimensão estratégica, é o que constitui

N3. Aqui realmente se estabelecem os vencedores.

Conquanto a base de recursos de N1 seja fundamental para a montagem de uma

estrutura de distribuição, é em N2 que os bancos diferenciam a forma pela qual

chegam aos clientes. Mas é sobretudo em N3, no nível estratégico, que se

estabelecem verdadeiramente as decisões sobre os canais de distribuição

bancária, hoje multiplicados pela tecnologia.

Paralelamente se pode falar em três estágios de desenvolvimento tecnológico em

bancos. O primeiro estágio é aquele em que os recursos de processamento

começaram a ser utilizados no back office, particularmente nos centros de

processamento de dados, realizando o processamento batch das principais

operações bancárias. Assim, o processamento de contas correntes, os sistemas

3Robert, Michel. The Strategist CEO. EUA, Quorum Books, 1988, pp.36-52
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de contabilidade e os sistemas de suporte a produtos. Podemos falar do estágio 1

como tendo começado no Brasil em meados dos anos 60.

o segundo estágio de desenvolvimento chega mais próximo do cliente. A

tecnologia, nesse estágio, passa a auxiliar os funcionários e gerentes no seu

relacionamento com os clientes mas não substituem, de fato, o trabalho humano.

No segundo estágio, ainda a agência é o canal de distribuição por excelência dos

bancos porque a presença do cliente nelas é requerida para qualquer tipo de

transação ou negócio. Nesta fase surgem os terminais on fine de caixa, e outros

aditivos ao trabalho humano ou sistemas de informação que aperfeiçoam o

relacionamento e o atendimento. Esse processo se iniciou, no Brasil, em 1980 e

ainda não se completou, dadas as dificuldades de infraestrutura nas regiões mais

distantes. Apenas nos últimos anos os grandes varejistas, como regra geral,

fecharam suas redes on fine.

o terceiro estágio de desenvolvimento, entretanto, começa a ocorrer já em 1983,

com a implantação dos primeiros terminais de auto-serviço nas agências e com a

implantação dos sistemas de resposta audível por telefone (URAs4), uma primeira

manifestação de canal de distribuição direto. Nestes últimos anos, entretanto, é

que a tecnologia multiplicou aceleradamente as alternativas de canais para os r

bancos.

Tipicamente. o estágio três afeta os meios de pagamento. com a introdução das

redes de ATMs. os terminais EFTPOS e os primeiros serviços bancários in home

ou in office.

4 URA = Unidade de Resposta Audível
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No estágio três, os investimentos demandados de N1, hardware e equipamentos,

são gigantescos, e somente os maiores competidores, os grandes varejistas, têm

condições de conquistar a escala de operações economicamente viável que

justifica os investimentos demandados para a aquisição de terminais remotos

capazes de capilarizar a rede de distribuição ao nível da conveniência demandada

pelos clientes. Ou seja, a escala é indispensável para o resultado econômico da

tecnologia.

Na esteira dessa constatação, grandes varejistas americanos iniciaram um

processo de consolidação da indústria de modo a assegurar a escala competitiva:

essa é a explicação que está na base das fusões entre o Manufacturers Hanover,

o Chemical Bank e o Chase Manhattan, na costa leste, e o Bank of America e o

Security Pacific, na costa oeste.

O ponto mais importante a notar é que o estágio três é aquele em que a tecnologia

alcança diretamente os clientes. através do serviço direto ou auto-serviço. Nesse

estágio, a vantagem competitiva das grandes redes de agências deixa de ser a

única causa de sucesso via distribuição e as novas opções de canais, se bem que

dispendiosas, estão abertas a um número maior de competidores a um custo

infinitamente inferior do que o de uma rede de agências5.

5Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pp. 12-24
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Desagregação funcional e seu impacto sobre os canais de distribuição

No capítulo sobre Canais de Distribuição em Bancos vimos como bancos se

tornam intermediários de outros bancos no processo de produção e venda de

produtos e serviços bancários. O fenômeno responsável por essa modificação

profunda na estrutura de canais de distribuição para os bancos é definido como

desagregação funcional6.

Pela desagregação funcional, as funções de produção São separadas e

desenvolvidas apenas pelos bancos mais capacitados a isso. Desse modo, os

bancos se demovem da filosofia de "produzir tudo em casa" e assumem uma

postura mais racional e mais econômica de comprar de outro banco um produto

que este possa produzir melhor e de forma mais econômica. Desse modo,

pequenos bancos podem se tornar varejistas locais, realizando as vendas ao

consumidor final de produtos e serviços bancários que na verdade provêm de um

"atacadista" ou "produtor". Grandes bancos, por sua capacitação tecnológica

superior, podem se tornar produtores ou atacadistas de serviços, enquanto que

pequenos bancos ou não bancos se transformam em varejistas.

Exemplos comuns entre nós são os serviços de custódia de ações escriturais e de

underwrifing, em que a estruturação e operação fica a cargo de grandes e bem

aparelhados bancos e a comercialização é levada a termo por vários outros . ,

bancos varejistas de menor porte. O mesmo tem ocorrido em relação à produção e·

6Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.55
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comercialização de fundos de investimento, seguros e planos de previdência

privada.

Nos Estados Unidos há exemplos de grande relevo na indústria de cartões de

crédito. O ex-Manufacturers Hanover e o Banc One se especializaram no

processamento e na operacionalização de cartões bancários e venderam seus

serviços a outros bancos. O resultado foi a criação de transações de cartões de

crédito que são capturadas por outros bancos, canalizadas por outros bancos ao

ex-Manufacturers Hanover e ao Banc One, processadas centralmente por estes,

mas que pertencem de fato ao portfolio de crédito dos varejistas?

Dois pontos devem ser destacados no processo de desagregação funcional: (1)

Esta é causada pelo crescente poder diferencial da tecnologia de sistemas. A

tecnologia acelerou os fluxos de informações e destruiu o velho conceito de banco

local. Ela criou economias de escala que requerem a terceirização de serviços

bancários. Na verdade, ela destruiu o velho conceito de canais de distribuição

bancária de tijolo e cimento representado pelas agências em favor de outros

canais que os bancos não necessariamente possuem ou controlam. E, (2) ª
desagregação funcional é mais óbvia na tecnologia em si mesma. Seja quando um

banco compra tecnologia para operar um produto (como o processamento de

contas), seja quando ele compra novos canais de distribuição para alcançar seu

público alvo (redes de ATMs ou de EFTPOS, p.ex.), quase sempre está disponível

um outro banco fornecedor de tecnologia. Ou seja, a função para a qual

7Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.57
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fornecedores externos são mais evidentes é a função de desenvolvimento de

sistemas, ela mesma8.

Tecnologia, diversificação e canais bancários: reflexos nos balanços

Os grandes bancos americanos estão reestruturando seu mix de negócios,

focalizando negócios de maior rentabilidade, como o crédito ao consumidor,

especialmente o crédito canalizado via cartões de crédito, e estão investindo na

prestação de serviços remunerados através de tarifas, assim diversificando para

além das tradicionais operações de depósito e de crédito. Entretanto, esse tipo de

prestação de serviços somente está aberto àqueles que se capacitam

tecnologicamente para tal.

O crédito ao consumidor é a área que apresenta os melhores resultados. É

produzido em massa, e não requer habilidades especiais de gerentes no contato

face-a-face, como demandado por consumidores mais sofisticados. Ao contrário, é

a estrutura operacional do tipo "fábrica" que está por trás da alta lucratividade do

negócio: processamento e procedimentos, sistemas inteligentes e pré-aprovação,

equipamentos de computação, toda a tecnologia de sistemas e canais de

distribuição e comunicação, são eficientemente combinados para fazer os

empréstimos em massa funcionarem adequadamente. Sobretudo, o crédito ao

consumo usa canais diretos mais eficazes9, como concessionários das

montadoras para os financiamentos de veículos, como os incorporadores de

8Steiner, T. & Teixeira, D. T.E. p.58
9Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.16
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investimentos imobiliários para os financiamentos de imóveis e como as malas

diretas para a venda de cartões de crédito e do crédito pessoal.

Mas, dado o desafio representado pelos investimentos e alocação desses

recursos, essa alteração na composição dos resultados com reflexo direto nos

balanços está limitada aos grandes bancos. Somente eles podem operar na

escala requerida para fazer funcionar a máquina de financiamentos pulverizados

em massa de forma realmente eficiente.

A outra grande vertente é a geração de receitas não derivadas de juros. São

fontes de receitas baseadas em tarifas a compra e venda de ações, o mercado de

câmbio, a custódia, o underwriting, as tarifas de serviços prestados em contas

correntes como emissão de extratos em terminais, as tarifas de cartões de crédito

seja em anuidades de manutenção, seja em descontos obtidos junto aos

comerciantes, as atividades de merchant banking, os serviços vinculados à

prestação de informações e ao cash management, a administração de fundos de

investimento e fundos de pensão, etc. Entretanto, muitas destas fontes de receitas

estão estritamente vinculadas a gigantescos investimentos na tecnologia de

sistemas e demandam grande escala para serem realmente lucrativas 10.

Mais uma vez fica patente o fato de que a tecnologia representa o caminho pelo

qual os grandes bancos ditam a tônica competitiva nos dias atuais. Isso explica os

investimentos cada vez mais vultosos realizados pelos bancos em seus

equipamentos de informação e comunicação, refletidos em seus balanços em

IOSteiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.17
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gastos não decorrentes da intermediação financeira e juros, ou despesas não

financeiras. De fato, sob a rubrica de despesas não financeiras estão os gastos

com pessoal e os investimentos em tecnologia.

"As despesas não financeiras são uma variável crítica na forma como os grandes

bancos estão se colocando à frente do restante da indústria. Essas despesas

representam o controle dos recursos vitais da indústria. Em contrapartida, o

controle dos recursos cria oportunidades que não mais são rigidamente

controláveis e até mesmo se disseminam com facilidade a todos os competidores

da indústria. Os grandes bancos têm rapidamente elevado seu consumo de

pessoas, das instalações e, sobretudo, da tecnologia que produz os produtos e

serviços bancários. A concentração desses recursos é um elemento essencial da

reestruturação que define o patamar a partir do qual os grandes bancos irão

controlar a indústria no futuro11."

Nos Estados Unidos, os gastos com sistemas dos grandes bancos cresceu, na

década de 80, à taxa anual composta de 20,3 % enquanto que os investimentos

dos pequenos bancos cresceram, no mesmo período, à taxa muito menor de 6,7

%12.

Dentre os grandes há "sete "superplayers", cujos investimentos em tecnologia

excedem a cifra de US$ 300 milhões anuais. Estes estão construindo uma base

formidável de capacitação tecnológica e de recursos que, em contrapartida, estão

11Steiner, T. & Teixeira, Do ToB. p.Iê
12Steiner, To & Teixeira, DoToBop.2I
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contribuindo para o movimento de concentração que está ocorrendo na indútria

bancária americana e para a vantagem competitiva dos grande bancos."13

No Brasil, o fenômeno em nada é diferente. Apesar da escala infinitamente inferior

do mercado brasileiro em relação aos principais mercados internacionais, como

Europa, Japão e sobretudo os EUA, que se reflete nos balanços dos bancos

brasileiros pelo mínimo grau de alavancagem operacional do patrimônio, os

investimentos dos grandes varejistas brasileiros em tecnologia se aproximam

muito de perto das cifras acima mencionadas. Bradesco e Itaú, por exemplo, têm

investimentos anuais entre US$ 100 e US$ 200 milhões.

Para os grandes bancos, os investimentos em sistemas resultam em melhoria

contínua da equação custo-valor. O menor custo relativo e o maior valor, para os

bancos, se consolida na possibilidade de obterem maior capacidade de vendas e

de produção, pela ampliação da clientela com recursos físicos e humanos menos

do que proporcionais. E, para os clientes, se dá através da criação contínua de

novos produtos e serviços bancários e seus canais de distribuição, múltiplos,

alternativos e integrados, cada vez mais dependentes da tecnoloqia l+.

A evolução dos resultados dos bancos pelo efeito da tecnologia

Os Estados Unidos têm números notáveis a mostrar, neste aspecto. Enquanto os

grandes varejistas tiveram um desempenho cada vez melhor em termos de

resultado, ao longo de toda a década dos 80, os pequenos bancos ficaram como

I3Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.2I
14Steiner, T. & Teixeira, D. LB.. p.23



o efeito da tecnologia sobre os bancos e seus canais de distribuição 299

que estagnados no mesmo período. Claro está que dentre os pequenos há

desempenhos muito bons, como há maus desempenhos entre os grandes. Mas os

agregados são reveladores.

Para verificar esses dados, a Mc Kinsey e Co.15 agregou, de um lado, os dados

dos 35 maiores bancos americanos e, de outro, os dados dos bancos restantes na

indústria (cerca de 14.000 bancos). Os 35 grandes são BankAmerica, BancOne,

Bank of Boston, Bank of New England, Bank of New York, Bankers Trust, Barnett

Banks, Chase Manhattan, Chemical Bank, Citicorp, Citizens & Southern,

Corestates Financiai, First Bank System, First Chicago, Firts Interstate Bancorp,

First Union, First Wachovia, Fleet Norstar, Manufacturers Hanover, Mellon Bank,

Midlantic, J.P. Morgan, National City, NDB Bancorp, NCNB Corp, Norwest, PNC

Financiai, Republic N.Y., Security Pacific, Signet Banking, Sovran Financiai,

SunTrust, U.S. Bancorp, Valley National e Wells Fargo.

Os 35 maiores bancos americanos, em conjunto, tiveram, entre 1980 e 1988 um

crescimento muito maior do que os pequenos bancos. Medidos pelos índices de

retorno sobre o patrimônio, os grandes bancos têm um ROE de 13% contra 8,3%

do conjunto dos pequenos. O lucro acumulado dos 35 grandes, em 1988, foi de

US$13,7 bilhões, contra US$11,2 bilhões dos 14.000 pequenos lv.

A explicação dessa melhoria relativa dos grandes está na mudança da estrutura

de receitas e do lucro gerado nos balanços. Os dados expressos em percentuais

dos ativos médios para 1980 e 1986 mostram o seguinte:

15Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.5
16Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. pp.3-8
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DADOS SELECIONADOS DE CONJUNTOS DE BANCOS AMERICANOS 17

35 grandes 14.000 pequenos

Lucro líquido em 1980 0,62 % 0,93 %

Receita líquida de juros 0,70 % -0,54 %

Outras receitas 0,98 % - 0,58 %

Provisões para créditos duvidosos -0,60 % -0,46 %

Despesas não decorrentes de juros -1,11 % -0,07 %

Impostos 0,08 % 0,11 %

Lucro líquido em 1986 0,67 % 0,55 %

O crescimento de 0,70 % obtidos pelos grandes bancos na receita líquida de juros

é explicável pelo maior spread obtido pela intermediação de recursos

pulverizados, dentre estes destacando-se as operações com o consumidor via

cartões de crédito. Mais impressionante é o crescimento das receitas não

advindas de juros, de 0,98 %, obtidas através de tarifas pela prestação de novos

serviços. Em ambos os casos o fundamento essencial é a capacidade tecnológica

mais desenvolvida, às custas de gastos muito pesados com tecnologia, contidos

nos 1,11 % de despesas não decorrentes de juros pagos. A resultante é um ROA

(retorno sobre ativos) melhorado em 0,05 %, entre 1980 e 1986, período da

maturação da automação.

Os pequenos, ao contrário, tiveram uma piora de 0,38 % no ROA, em virtude de

terem ficado dependentes das receitas de juros em um mercado cada vez mais

17Steiner, T. & Teixeira, D. T.B. p.8
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competitivo. Os custos de captação se elevaram relativamente, mal sendo

compensados, nos pequenos bancos, pela cobrança de tarifas por prestação de

serviços. Uma pequena parcela de investimentos foi destinada à tecnologia,

contida no percentual de 0,07 gastos no período.

No Brasil, embora não tenhamos análise semelhante, sabemos que Itaú e

Bradesco, os dois primeiros grandes varejistas a fazerem investimentos maciços

em tecnologia, experimentaram um ganho expressivo de market share,

distanciando-se muito dos demais competidores entre 1980 e 1985, período em

que lideraram o processo de automação.

A tecnologia incrementa os resultados ou destrói os lucros?

A princípio, o desenvolvimento tecnológico abre a oportunidade para a redução

dos custos operacionais. Os processos e transações eletrônicos são,

efetivamente, muito mais baratos que seus equivalentes manuais. Entretanto,

dado que também eleva em muito a eficiência dos processos e transações, a

tecnologia acaba por cortar importantes fontes de receitas dos bancos porque

praticamente elimina os floatings.

Desse modo, é difícil afirmar em princípio se a tecnologia incrementa ou destrói os

lucros dos bancos. O mais provável é que, no longo prazo, a tecnologia acaba

sendo neutra em relação à geração de resultados. Na verdade, a competitividade

e o estabelecimento da vantagem competitiva, no longo prazo sempre acabam por

recair sobre a relatividade das forças e fraquezas organizacionais 18.

18Carmoy, Hervé de. Global Banking Strategy. Grã-Bretanha, Basil BlackweIl, 1990, p.l O
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Se isso é verdade, as decisões quanto à tecnologia e conseqüentes impactos

sobre os canais de distribuição não podem ser tomadas unicamente à luz de

critérios econômicos. Antes, essas decisões devem ser tomadas sob o prisma da

estratégia mercadológica. O importante é conquistar a base de recursos e

fortalecer posições nos canais de distribuição para assegurar competitividade de

longo prazo, mais do que esperar resultados econômicos positivos a curto ou

médio prazos.

Entretanto, tendo em vista o montante dos investimentos envolvidos, a tecnologia

só pode ter retorno econômico positivo palpável quando praticada em ampla

escala. E esse é um caminho restrito "aos competidores de grande porte, os

grandes varejistas.
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A atual revolução dos canais bancários seria um 4°. estágio de

desenvolvimento?

A maturidade da infra-estrutura tecnológica da Sociedade da

Informação é a razão da revolução em curso nos canais de

distribuição dos bancos.

A revolução dos canais de distribuição dos bancos tem um foco gerador, que é o

desenvolvimento da tecnologia de informação (informática, comunicações,

telemática). Estamos nos aproximando da maturidade da infra-estrutura da

Sociedade, da Informaçàots 20, ou como outros a denominam, Sociedade da

Comunlcaçãozi ou Sociedade do Conhecimentow.

A tecnologia tem sido o motor das grandes rupturas na história da

civilização

Stan Davis e Sill Davidson23 ilustram o fato de que vivemos o início do período de

maturidade da economia da informação. Se a economia de caça e coleta durou

mais de 90 mil anos (100.000 aC. a 8.000 aC.), dando então lugar à economia

agrária, permanecendo esta por quase 10 mil anos (8.000 aC. a 1.760 dC.),

tivemos uma aceleração fenomenal dos ciclos históricos nas duas últimas

economias: a industrial, com cerca de 190 anos (1760s - 1950s) e a da

19Naisbitt, John. Megatendências. São Paulo, Amana, 1987, pp.II-38
20 TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda. Record, Brasil, 1992
21 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994, p. 61
22 DRUCKER, Peter F. Sociedade Pós-capitalista. Pioneira, Brasil, 1993. P.3 a 25
23Davis, Stanley M. & Davidson, WilIiam. H. Visão 2020. Rio de Janeiro, Campus, 1993
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informação, esta a que vivemos, e que os autores, baseados no desenvolvimento

dos fatos da atualidade afirmam que irá terminar em 2020, após cerca de 70 anos

de duração, abrindo lugar à bioeconomia.24

Segundo a Visão 2020, já estamos a meio caminho do ciclo de vida da Sociedade

da Informação,embora há menos de 20 anos tenhamos realmente começado a

ouvir falar dela. Segundo Davis e Davidson, o que deflagra o surgimento de uma

nova economia ou sociedade é a tecnologia: a formação da base de infraestrutura

decorrente do surgimento de novas tecnologias.

Não é em outro sentido a afirmação de Land & Jarman25: os pontos de ruptura da

civilização humana têm sido historicamente causados por revoluções tecnológicas

a partir das quais o mundo se modifica radicalmente, rompendo com o passado de

maneira definitiva.

24Davis, S. & Davidson, W. Y2 p.22
25 LAND, George & JARMAN, Beth. Breakpoint and beyond. Harper Collins, EUA, 1992
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o Ciclo da Mudança

George Land
& Beth
Jarman

Crescimento

Pontos de ruptura
(Grande turbulência)

A partir dessa idéia conceitual, Land & Jarman propõem a seguinte seqüência

para a história da civilização humana:

Sociedade da Sociedade
caça e da coleta agrícola e

Sociedade
industrial

Sociedade da
informação ou
do conhecimento

Na "Sociedade da Caça e da Coleta", a infra-estrutura era a natureza e a

tecnologia desenvolvida pelo homem não passava de algumas ferramentas

rústicas para caçar e colher o alimento para sobrevivência. O braço humano era o .
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fator gerador de riqueza, através do trabalho, o primeiro fator econômico de

produção. Já na "Sociedade Agrícola", a mesma infra-estrutura, a natureza, foi

profundamente transformada por técnicas de produção agrícola, como sistemas de

irrigação e de plantio auxiliados por obras civis, máquinas e equipamentos

mecânicos. No ponto de vista de Land & Jarman, o surgimento dessas técnicas foi

uma revolução tecnológica responsável pelo primeiro grande ponto de ruptura da

humanidade. Entretanto, o braço humano permanece sendo o gerador de riqueza,

agora utilizando o novo fator econômico de produção, a terra:

A mecânica, as máquinas, os veículos de transporte, as energias fósseis, a

energia elétrica, enfim, tudo o que auxiliou o homem na produção massificada de

bens físicos, constituiu a plataforma tecnológica sobre a qual floresceu a

Sociedade Industrial. Na percepção de Land & Jarman, entretanto, a evolução

tecnológica da Sociedade Industrial se deu num continuum em relação à

tecnologia da Sociedade Agrícola: foram as mesmas técnicas mecânicas e a

mesma infraestrutura agrária que se desenvolveram ao longo de 10 mil anos,

desembocando na maturidade da mecânica e da exploração do solo ocorridas

Sociedade Industrial. Por esse motivo, os autores situam a Era Industrial antes do

2°. grande ponto de ruptura da humanidade. De fato, aos velhos fatores

econômicos de produção, trabalho e terra (propriedade) vem se somar um novo

fator de produção, o capital, que se alia aos detentores da propriedade. O braço

humano permanece sendo, entretanto, a fonte primária de geração de riqueza,

agora alavancado pelas máquinas.
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Na Sociedade da Informação, as tecnologias básicas são a tecnologia da

informática, ou ciências da computação, as telecomunicações ou a telemática. Os

primeiros computadores, de escala comercial, surgidos no início dos anos 50,

lideraram a eclosão de outras tecnologias como a TV e os satélites, e estes, em

conjunto, formaram os fundamentos da nova economia, ou Sociedade. Portanto, a

essência da economia de hoje são as tecnologias da informação.26 Os

computadores, ligados pelas telecomunicações, criaram essa infra-estrutura, ou

"infoestrutura" da Sociedade da Informação.

Para Land & Jarman, esse novo conjunto tecnológico de fato representa o 2°.

grande ponto de ruptura da humanidade, no sentido em que, pela primeira vez na

história, a fonte primária de geração de riqueza; se desloca do braço para o

cérebro humano. Desse modo, a tecnologia trouxe a infra-estrutura da Sociedade

da Informação, mas a verdadeira fonte de valor, agora, é o conhecimento. Não é

por outro motivo que a tendência dominante é denominar os dias em que vivemos,

de Sociedade do Conhecimento. Ora, o atual ponto de ruptura explicaria a

extraordinária turbulência destes dias em que todo o caudal do conhecimento

humano irá se duplicar a cada 80 dias, nos próximos dez ou quinze anos!27.

Importa frisar que esse momento de turbulência não se caracteriza somente pela

revolução tecnológica, mas por impactos que abalam as estruturas milenares que

prevaleceram por toda a história da humanidade. Os fatores econômicos de

produção são, agora, quatro, e entre eles se estabelece uma nova relação de

forças por seu posicionamento na equação fundamental do valor econômico:

26Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.4
27 World Future Society, Congresso Anual de 1995.
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propriedade + capital ~~ trabalho + conhecimento

Não será esta nova relação de forças a causa por detrás da extraordinária

mobilidade social hoje existente? Não será a elevação do conhecimento à posição

de fator econômico de produção a causa por detrás da ascensão social da mulher

aos níveis e postos antes ocupados apenas pelos homens? Não serão a

informação e o conhecimento as causas por detrás das alterações demográficas

em todo o mundo?

Após tal ponto de ruptura, no dizer dos autores, o mundo não é e não será mais o

mesmo.

Daniel Burrus ecoa as afirmações de Davis & Davidson, de Land & Jarman, e de

vários outros autores de nossos dias, afirmando que, de fato, a ciência e a

tecnologia São os verdadeiros motores da mudança, na história da humanidade.28

A vida das empresas é mais curta do que a das pessoas. A não ser que ...

A Matarazzo desapareceu, após ter sido a maior corporação do hemisfério sul do

planeta por mais de cinqüenta anos. 65% das empresas que constavam da lista

Fortune 500 de 1955 desapareceram até 1990.29 E 40% das que estavam na lista

de 1970 tinham desaparecido em 1985.· O dado é impreciso, mas pesquisas

freqüentemente divulgadas dão conta de que uma grande empresa tem um tempo

28 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994, p. 14
29 Davis, S. & Davidson, W. V.2. p. 92
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de vida médio de 45 anos. Isso é muito menos do que a expectativa de vida das

pessoas, que é de 70 anos. Mas, por quê isso ocorre?

Uma empresa que não se renova tem três momentos distintos em seu ciclo de

vida: formação empreendedora, normatização e plenitude3o, após os quais

normalmente sobrevêm o declínio e a morte. Assim:

Crescimento
Fases do ciclo de vida organizacional

Fase I Fase li Fase 111

Formação
em preendedora

Normativa MaturidA~o
declínio ou
renascimento

As empresas morrem porque perdem a sintonia com o ambiente competitivo,

porque o ambiente muda enquanto que o seu negócio (geralmente de sucesso)

não muda, porque sua tecnologia obsolesce, porque seus produtos obsolescem,

porque sua organização se esclerosa, da mesma forma como as pessoas que a

compõem se tornam obsoletas se deixam de se renovar. A renovação das '

empresas - e das pessoas - depende de aprendizado contínuo.

30 LAND, George & JARMAN, Beth. Breakpoint and beyond. Harper CoIlins, EUA, 1992, p. 38 a 71
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Mas como explicar a .existência de empresas centenárias, bi-centenárias até, que

ostentam o mesmo "frescor" competitivo dos tempos de seu fundador? Como

explicar uma GE, uma Coca-Cola, uma Siemens, uma GM, um BankBoston (1784)

ou um Wells Fargo Bank?

A resposta é: RENASCIMENTO!

Para a sobrevivência, a
organizacao precisa
começar um novo ciclo
de renovação, no próprio
ápice do sucesso)

~I

O que explica as empresas de vida longa é a capacidade que têm de se renovar

continuamente e de dominar o ciclo da mudança. As empresas perenes não são

"one shot business", mas "multiple shot business". Como se vê:
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Crescimento
Um constante
renascimento ...

CiciO 4
Cicio3_ r:">

ctere z _ ~

~-

Tempo

o Wells Fargo Bank é um exemplo bem acabado de empresa que se renova

continuamente. Originalmente, o negócio da Wells Fargo eram as diligências que

transportavam as pessoas, a correspondência e os valores da costa leste para a

costa oeste americana. Depois, para ter onde guardar os valores e numerários

transportados pelas diligências, Wells Fargo constituiu o Wells Fargo Bank. A

diligência é até hoje o logo do Wells Fargo Bank. Aí temos os dois primeiros ciclos

do negócio. Transportemo-nos 200 anos à frente das diligências: Wells Fargo é

um banco de sucesso, o décimo maior banco americano e o 49°. maior banco do

mundo, o que não é pouco. Agora, viajemos mais um pouco para o futuro

chegando ao mundo da Internet: Wells Fargo é o banco que tem o mais avançado

site e o mais completo leque de serviços prestado via Internet. Sucesso no

passado, sucesso no presente e vislumbre de futuro, passo inicial e essencial para

o sucesso no futuro.

A informação e o negócio bancário: um novo ciclo?

A informação tem quatro formas: dados, textos, som e imagem. Dados são fatos,

números, letras e símbolos processados por computador. Textos são igualmente
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processados por computador, em linguagem impressa, mas cada vez mais são

transferidos via modem para a nova forma do som. Este, o som, é parte

fundamental da economia da informação, na medida em que abrange tudo o que

ouvimos. Finalmente, as imagens são as formas visuais da informação.

Basicamente, fazemos quatro coisas com a informação: geramos, processamos,

armazenamos e transmitimos. Enquanto o computador domina as três primeiras

funções, as telecomunicações são a pedra angular da quarta.

Crescentemente, as tecnologias de dados, textos, sons e imagens, e as funções

de geração, processamento, armazenamento e transmissão de informações, que

se desenvolveram paralelamente como indústrias separadas, estão se

consolidando na nova e madura base tecnológica da economia da informação, em

que computadores. telecomunicações. televisão. editoras. etc. estão se integrando

em negócios mais amplos. quase uma miríade de novos infonegócios. gerando

milhares de empresas baseadas na informação.31 Os infonegócios são negócios

muito lucrativos e muito grandes, mas os produtos que oferecem tornam também

outros negócios e outras indústrias potencialmente muito mais lucrativos.32

Na economia de hoje. muitas empresas viram seus negócios tradicionais criar

cada vez menos valor econômico. enquanto que negócios correlatos. usando a .

infra-estrutura da informação. começaram a crescer. Um varejista pode ter uma

renda maior com as listas de seus clientes do que com as roupas e aparelhos que

lhe vende. A American Airlines obtém mais receitas com o seu sistema de

31Davis, S. & Davidson, w. V.2. pp.11-12
32Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.17
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reservase- do que com o transporte de passageiros e de carga. O Chicago Sul/s,

de um time de basquete, virou uma griffe mundial que gera muito mais royalties e

direitos de imagem do que rendas provenientes do esporte. Quer isso dizer que

"os negócios nos quais estávamos na primeira metade da economia da

informação, e antes, podem não ser aqueles que vão nos ocupar na segunda

metade da mesma.,,34

o valor econômico da geração. uso e venda da informação está crescendo

de maneira significativamente mais rápida do que o valor criado pela

produção de mercadorias e serviços tradicionais. E os melhoramentos com

base na informática tornaram-se o principal caminho para a revitalização dos

negócios antigos e para a sua transformação em negócios novos.35

Essa constatação tem um fantástico impacto sobre o ciclo de vida dos negócios

atuais, e seu desenrolar, na previsão de Davis e Davidson, obedecerá a regra do

80-20, para a década de 2020.

Mudança prevista nos padrões de negócios36
1990 -7 2010

RECEITA LUCRO VALOR DE
MERCADO

Negócios básicos 80% ---> 50% 50% ---> 20% 80% ---> 20%
da velha geração
Infonegócios da 20% ---> 50% 50% ---> 80% 20% ---> 80%
nova geração

33 SABRE. O sistema é compartilhado, gera enormes receitas pagas pelas empresas usuárias, e integra toda a
indústria mundial de turismo
34Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.17
35Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.4
36Davis, S. & Davidson, W. V.2. pp.78-79
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ao amadurecimento da base tecnológica da atual economia.37

Agora, refletindo: O que sina/iza para os bancos essa arguta percepção de

Davis e Davidson, a respeito da evolução da Economia da /informação?

Em primeiro lugar os bancos, tradicionais prestadores de serviços na guarda e

investimento de ativos financeiros e intermediadores através da função crédito,

iniciaram cedo seu processo de informatização como forma de alcançarem maior

capacidade e confiabilidade, pois no negócio bancário esses são valores de

imagem fundamentais. Talvez tenham sido mesmo, enquanto negócio, as

primeiras empresas impactadas significativamente pela tecnologia da informação e

dela se utilizaram aceleradamente. São os primeiros grandes infonegóciosl38

Entretanto, o ambiente competitivo faz os tradicionais negócios bancários cada

vez menos lucrativos: guerra de preços em taxas, redução dos spreads, corte dos

floatings em grande parte pela própria informatização, crescentes exigências dos

clientes, tudo isso sinaliza para o fato de que, na verdade, o negócio da

intermediação financeira, o extremamente lucrativo core business dos bancos ao !

longo de nada menos do que um milênio poderá na verdade deixar de ser a'

principal atividade geradora de valor econômico nos bancos.

37Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.7

38 DA VIS, Stanley. Futuro Perfeito. Nobel, Brasil, 1990. O termo "Infonegócios" foi cunhado também por
Stan Davis, nessa obra mais antiga. As características básicas de um infonegócio são: any place (em qualquer
lugar), any time (a qualquer hora) e no matter (a preponderância dos atributos intangíveis de um produto ou
serviço). Essas características serão a chave competitiva em todos os ramos de atividade nos anos 90. ~
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Concluindo, podemos afirmar, à luz da evolução dos fatos, que os bancos na

verdade estão sofrendo um impacto ex~raordinário que representa a

diminuição de seu tradicional papel como intermediadores financeiros e a

elevação de seu papel como infonegócios no centro do conceito de

conveniência dominante na economia da informação. Um novo ciclo em seus

negócios. portanto.

Dimensão do impacto sobre a estratégia futura dos grandes bancos

varejistas

A esta altura já temos a percepção do que há de interrelação entre a revolução

dos canais de distribuição tecnologicamente induzida e o descortínio de Davis e

Davidson: o negócio bancário é. na verdade. o primeiro a integrar. do ponto de

vista comercial. dados. texto. som e imagem e a exercer um enorme papel na

geração. processamento. armazenamento e transmissão das informações.

De quê informações?

De nada menos do que do seu patrimônio, do seu dinheiro!

o mais importante para você, como cliente, é ter a garantia de que o seu dinheiro

está preservado em algum banco extremamente competente, sólido, seguro. Isso

é essencial não só do ponto de vista da tradicional intermediação e investimento,

mas de que o seu dinheiro, o acesso a ele ou simplesmente a informação sobre
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ele, esteja prontamente disponível onde você estiver, na hora que você quiser e

pela forma que você desejar, com a máxima segurança possível.

Vale apontar:

o banco de sucesso no futuro será o "banco MA" (triple A)39.A expressão em

inglês, "MA Personal Finance", cunhada por Angus Hislop da Coopers & Lybrand,

assim se define:

• anytime - (a qualquer tempo)

• anywhere - (em qualquer lugar)

• anyhow - (por qualquer meio)40

Mas há uma outra poderosa faceta dos infonegócios: os info-bancos monitoram

seus hábitos de consumo detalhadamente (ou poderão monitorar quando

estiverem despertos para as extraordinárias possibilidades de novas receitas) pela

forma como você usa o seu dinheiro e o seu cartão de crédito. Sabendo-se que os

grande bancos varejistas estão no fio condutor dos meios de pagamento e do

comércio global, seja no marketplace, seja no marketspace, os bancos têm a

possibilidade de saber tudo sobre você. integrando bancos de dados, e a partir da

A .'administração comercial inteligente dessas informações preciosas obter maIs

Jreceitas e mais poder do que com a própria intermediação financeira!

39 HISLOP, Angus - Coopers & Lybrand. Long lens to the market. The Banker, may 1995, p. 36
40 Notar que são praticamente as características de Infonegócio delineadas por Stanley Davis, em Fututo
Perfeito. Ver nota 20 deste capítulo.
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Informação e segmentação: antecipando necessidades do cliente

A tecnologia é o motor do acesso às informações, por parte dos clientes, sobre

\

tudo o que ocorre no mundo, quase que instantaneamente; assim como os

clientes tomam conhecimento das notícias em nível mundial, têm conhecimento

também da notável variedade de produtos e serviços que são diariamente

colocados à sua disposição pelas empresas. Resulta disso a "variedade de

produtos e serviços", que é uma característica fundamental da Sociedade da

Informação, tendo em vista a ainda maior variedade de gostos, preferências,

necessidades e expectativas das pessoas (perfis de consumo) ..

Não é pois, sem motivo, que as técnicas de segmentação de mercado têm

encontrado pleno desenvolvimento nos dias em que vivemos e que as técnicas de

data base mining sejam tão essenciais para os negócios. Os usuários de serviços

bancários; são pessoas que vivem na Sociedade da Informação e, como tal,1\

tendem a ter perfis múltiplos e a buscar a multiplicidade de escolhas+l.

Vai daí que, os consumidores de serviços bancários não só desejam serviços

diferentes, como diferentes formas de prestá-los e diferentes canais de acesso a

esses serviços. São esses os canais de distribuição, ou de marketing, dos bancos

para atingir e realizar as expectativas de seus clientes.

Ora, antes da revolução tecnológica, os serviços bancários eram distribuídos

diretamente pelos bancos através de sua rede de agências, e esse era o único e

4 INaisbitt, 1. 11. pp. 229-245
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tradicional canal de distribuição. Mas vimos anteriormente, que os canais de

distribuição dos bancos se multiplicaram tão logo a tecnologia de informação

assim o permitiu. De modo que, o desenvolvimento da tecnologia de informação

não só levou à multiplicidade de gostos e escolhas como também viabilizou os

canais de distribuição múltiplos e alternativos para a satisfação desses gostos

pelos bancos.

Há diversos tipos de clientes para quem os canais de distribuição são pouco

relevantes na tomada de decisão sobre um banco. Basicamente, esses clientes

têm em comum o fato de procurarem uma expertise muito específica que só pode

ser encontrada em um ou poucos bancos, e a forma como têm acesso a esses

bancos é normalmente menos relevante do que o serviço em si, qualquer que seja

o canal. Aqui, o que importa é o serviço substantivo, e não adjetivos como os

canais de distribuição. Para esses clientes, basta um canal, aquele que seja

suficientemente eficaz na entrega da expertise desejada. Estamos falando aqui de

bancos com foco muito restrito a clientes muito particulares, como pessoas ricas

ou dirigentes financeiros de grandes corporações. Para aquelas, nada mais

importante do que o bom contato pessoal ou telefônico com seu consultor de

investimentos. Para estes, nada mais importante do que um terminal on fine para o

cash management sob sua responsabilidade.

Esse não é o caso dos grandes bancos varejistas: para estes ter canais de

distribuição múltiplos, alternativos e integrados é uma variável estratégica

fundamental. E é exatamente sobre estes que a tecnologia tem um impacto

decisivo.
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Os efeitos da inovação tecnológica sobre a estratégia bancária são enormes,

particularmente sobre novos produtos e novos canais de distribuição. A tecnologia

afeta o crescimento dos negócios bancários tanto na diferenciação de produtos

como na diversificação dos mercados de atuação, e estes dois elementos em

conjunto podem trazer tanto vantagens competitivas como limitações estratégicas

aos bancos. A tecnologia é capaz de superar a obsolescência de produtos bem

como de tornar outros rapidamente obsoletos. É também capaz de alterar

completamente as receitas e os custos, com impactos diretos sobre os balanços.

A infra-estrutura e as tecnologias existentes permitem a proeminência desse

novo papel dos grandes bancos varejistas?

A plataforma tecnológica que agora está adentrando o período de maturidade,

segundo a Visão 2020 de Davis & Davidson, trará para os bancos a proeminência

desse papel como empresas de informações, conveniência e transações no

comércio virtual (marketspace).

Basta lembrar que a presença do computador em nossas casas não era mais

acentuada, em princípios da década de 1990, -do que era a presença da TV em

princípios dos anos 50. Por analogia e aceleração dos ciclos42, pode-se prever

uma disseminação semelhante do computador doméstico para o futuro, em ritmo

até mais acelerado e, na década de 2010, provavelmente, telefones, televisões e

computadores poderão ser praticamente uma e a mesma coisa.43

42 Ver capítulo Canais de Distribuição em Bancos, pg ....
43Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.I8
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esteja consolidada, a "info-estrutura" da Sociedade da Informação não estará

completa.

o mesmo movimento de fusão tecnológica Ocorre nos meios de comunicação.

Hoje, dados, textos, sons e imagens também viajam em pistas eletrônicas

diferentes. Porém, as mais avançadas tecnologias, como as fibras ópticas, em que

os impulsos e sinais eletrônicos viajam à velocidade da luz, estão permitindo a

consolidação e integração dos meios.44

Até que os equipamentos possam se comunicar globalmente e plenamente. com

ualidade e custo economicamente viável a "info-estrutura" da

Sociedade da Informação também não estará completa.

Mas, quanto falta?

A superhighway de informações

o termo superhighway de informações, ou via expressa de informações, foi

cunhado para descrever a evolução que vai se desenrolar no período de 1995 a

2005, com a convergência dos computadores das TVs e dos telefones em um

mesmo complexo tecnológico. As forças propulsoras por trás dessa evolução são

o crescimento de sua capacidade e a enorme redução dos custos desses

equipamentos. Os canais de comunicação vão ter sua capacidade extremamente

44Davis, S. & Davidson, W. V.2. p.20
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ampliada (bandwidth) e permitirão· a comunicação plena de TVs interativas e

serviços on fine conectando centenas de milhões de usuários em todo o mundo.

Os serviços que trafegarão pela superhighwayabrangerão o lazer, a cultura, o dia-

a-dia, o comércio, os bancos. Será possível assistir a filmes, ler livros, fazer

compras e transações bancárias, e mais uma inimaginável variedade de coisas.

A superhighway de informações emergirá em dois estágios45que se superpõem. A

primeira fase, de 1996 a 2004, será marcada pela crescente sofisticação dos

equipamentos de acesso - PCs, TVs, modems e CD-ROMs _ mas nesse período

ainda estarão conectados por meio de redes de comunicação relativamente

estreitas. Essas redes não permitirão interatividade sofisticada e aplicações de

vídeo on demando A segunda fase, o crescimento das redes de acesso, deve ter

um crescimento acelerado a partir do ano 2000. Já há avanços técnicos em áreas

de tecnologia essencial, como compressão digital de sinais de vídeo,

acompanhadas de grandes reduções de preço nos meios de comunicação de

banda larga. As comunicações serão globais, instantâneas, interativas, seguras,

perfeitas e baratas. Toda pessoa que tiver uma TV digital interativa (semelhante a

um PC de hoje) conectada a uma rede, por meio físico (cabo) ou mini-antena de

satélite poderá se comunicar com quem quiser e com o que quiser,

instantaneamente e globalmente, de forma não dispendiosa. Nesse momento, o

marketspace, ou ambiente virtual, terá sua estrutura completa e a Sociedade da

Informação terá chegado à sua maturidade.

45 BAUER, James L. Distribution 2000. Lafferty PUblications, Ireland, 1995, p. 250
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o seu canal de distribuição essencial.

Daniel Burrus-e evidencia vinte e quatro produtos / equipamentos / tecnologias que

estarão emergindo e se aperfeiçoando nos próximos anos e que estarão fazendo

parte de nosso universo virtual:

1. blocos de notas eletrônicos
13. simulações avançadas

2. computadores de processamento 14. redes neuraisparalelo
3. imagem digital

15. lógica nebulosa para computadores

4. sistemas especialistas avançados
16. manufatura integrada por
computadores

5. programação orientada para objetos
17. televisão interativa digital~

6. Intercâmbio eletrônico de dados
18. videoconferência de mesa

7. robótica móvel multissensorial
19. redes de comunicação pessoal

8. telecomputador
20.camadas finas de diamantes

9. telas planas av'ançadas
21. tecnologia do DNA recombinante

10.telefones celulares digitais
22. tecnologia endoscópica

11. computadores multimídia
23. tecnologia anti-ruído

12. compact disks avançados
24. tecnologia anti-senso .'\ .{

fonte: Daniel Burrus, In Technotrends l

Quantos destes terão impacto sobre os bancos e seus canais de distribuição? Se

a sua resposta foi "20", está certa. Apenas os quatro últimos não tem um impacto

direto sobre essas instituições.

46 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994, p. 342 a 360
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As tecnologias / ciências por trás dessa revolução tecnológica emergente são:

1. eletrônica digital 11. inteligência artificial

2. telas de vídeo avançadas 12. fibras óticas

3. computação distribuída 13. satélites avançados

4. lasers 14. micromecânica

5. microondas
15. cerâmica de alta tecnologia

6. células fotovoltaicas 16. deposição de camadas finas

7. novos polímeros
17. compostos reforçados com fibras

8. supercondutores 18. bioquímica avançada

9. armazenagem ótica de dados 19. projetos moleculares

1O.computadores avançados 20. engenharia genética

fonte: Damel Burrus, in Technotrends

Aqui temos também que apenas as últimas quatro tecnologias / ciências

mencionadas não têm um impacto direto sobre os bancos.

o composto tecno-científico para criar, baratear e tornar viável a superhighway de

informações já existe, já foi inventado, e está sendo gradativamente

disponibilizado no mercado.

Portanto, não se deve subestimar a velocidade em que (1) o papel dos bancos'

estará mudando radicalmente e (2) que a distribuição bancária estará se

concentrando prioritariamente no ambiente remoto, virtual: o marketspace.
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"Estamos a menos de dez anos do tempo em que a revolução total dos

canais ocorrerá!"

Vale colocar a questão: Quando se deve começar a agir para implementar essas

mudanças?

A superhighway terá o mesmo impacto no Brasil, e sobre os bancos

brasileiros, igualmente?

Os aparelhos e equipamentos de acesso ao usuário final serão rigorosamente os

mesmos. Afinal, os fabricantes são globais e comercializam seus produtos

globalmente, diretamente ou em joinf-venture ou sob licenciamento tecnológico

com fabricantes locais. O Brasil está na rota desses fabricantes como um dos

maiores mercados do planeta.

E a infra-estrutura de comunicações? O ministro Sérgio Motta, das Comunicações,

anunciou47 as regras de privatização da Telebras, e de suas controladas, dentre

elas recebendo destaque a que afirma que o capital internacional não sofrerá

qualquer restrição. As grandes empresas mundiais das telecomunicações já

anteriormente se haviam associado com empresas brasileiras para formar os

consórcios de participação dos leilões de privatização das "teles", destacando-se

aqui o consórcio Bradesco - AT&T - Globo que pretende ficar com a TELESP.

Portanto, é de se presumir que os investimentos em infra-estrutura de

comunicações fluirão abundantemente, salvo uma improvável, a esta altura,

47 veiculado por todos os órgãos de imprensa em 23/10/97
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guinada político-econômica no País. E o ritmo será alucinante: o número de

terminais telefônicos de telefonia fixa no Brasil duplicou, entre 94 e 97, mesmo

antes da privatização, passando de 12 para 24 milhões. Além disso, o País

contará com nada menos do que 15 milhões de telefones móveis celulares ao finaJ

de 1998.

Da vertente tecnológica e dos recursos financeiros não parecem surgir restrições.

Mas:

o mercado de usuários no Brasil terá acesso a terminais interativos ligados

em redes que lhes permitam ter acesso aos bancos por meio do espaço

virtual?

Muitas pessoas não terão acesso a terminais interativos de acesso remoto às

redes, e , em decorrência aos bancos. É muito provável, entretanto, que as

pessoas que não terão acesso a esses dispositivos sejam as mesmas que hoje

pertencem à população não bancarizável do Brasil, ou seja, a rigor hoje já estão

fora do mercado potencial para os bancos. Mas vale repetir: "a presença do

computador em nossas casas não era mais acentuada, em princípios da década

•de 1990, do que era a presença da TV em princípios dos anos 50. Por analogia e,

aceleração dos ciclos, pode-se prever uma disseminação semelhante do

computador doméstico para o futuro, em ritmo até mais acelerado. "

Então, temos que o mercado que os bancos terão para atender por meio de meios

remotos será no mínimo da mesma dimensão que o mercado potencial total atual,
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ou cerca de 40 milhões de pessoas. Mas, dada a progressão da economia

brasileira previsível para os próximos anos, teremos adicionalmente o crescimento

do mercado potencial bancarizável no País, possivelmente ampliando-se para 50

ou 60 milhões de pessoas.

A única - e grande - diferença: o custo de atendimento bancário por meio de

canais remotos e do espaço virtual é extremamente mais baixo do que o do

atendimento por meio de agências e outros canais físicos. Portanto, há um grande

interesse, de parte do mercado e da parte dos bancos, para que os canais

remotos prevaleçam num futuro próximo. Isso deve acelerar e tornar o processo

inexorável.

Conclusão

A revolução no campo da tecnologia da informação está sendo o motor da

revolução dos canais de distribuição dos bancos, tanto do ponto de vista do

produtor, os bancos, como do ponto de vista do consumidor de serviços bancários.

Sendo a "conveniência" a maior necessidade procurada pelos consumidores

bancários, e sendo os grandes varejistas aqueles Que lidam com a grande massa

dos consumidores, em suas múltiplas nuances e segmentos, procurando oferecer

e diferenciar conveniência como propulsor competitivo, justifica-se concentramos

nossa análise sobre eSSetipo de competidores da indústria bancária: os bancos

grandes varejistas.
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A tecnologia representa investimentos gigantescos que só encontram viabilidade

econômica quando a tecnologia é praticada na escala adequada e no propósito

estrito (foco) de cada organização bancária. Por isso, a tecnologia abriu caminho à

desagregação funcional, alterando os papéis relativos dos bancos, onde uns são

produtores especializados de produtos e serviços e outros passam a ser

intermediários ou distribuidores de serviços bancários. Esta modificação de papéis

afeta também diretamente a estrutura de distribuição da indústria.

A tecnologia aplicada a canais de distribuição e, particularmente, o serviço direto,

derruba barreiras à entrada de novos competidores e barreiras de mobilidade de

competição dentro da indústria48. As agências deixam de ser o ponto de apoio

único para a expansão da base de clientes e os canais alternativos oferecem

oportunidades para novos competidores. Isso representa uma tremenda ameaça

para os grandes varejistas estabelecidos na liderança da indústria em todo o

mundo, e também no Brasil. Por isso, embora levando em conta os enormes

investimentos, que nem sempre têm o retorno desejado e assim corroem o

resultado dos bancos, a tecnologia é sobretudo vista como uma vertente

competitiva, ainda que seja muito importante em sua variável econômica, com

resultados diretos na redução de custos, particularmente o da rede de agências e

o de pessoal. Por isso ainda é prematuro afirmar que a tecnologia tenha,

efetivamente, resultados econômicos positivos. Bem pode ser que os bancos, no

afã de desenvolver suas armas de competição, estejam criando na verdade mais

valor para os clientes do que lucro para si mesmos.

48Porter, Michael E. Estratégia Competitiva. São Paulo, Campus, 1986, pp.25-30 e l35-138
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o estágio atual de desenvolvimento da tecnologia e os rumos tomados pelas.

inovações quanto a canais de distribuição faz prever a possibilidade de que os

canais remotos assumam a predominância no composto de distribuição. dos

bancos. O impacto será tal que pode-se afirmar que a mudança, na verdade, vá

significar uma diminuição do papel dos bancos enquanto intermediadores

financeiros, passando a prevalecer o seu papel como empresas de conveniência

no eixo central do espaço virtual de comercialização, que emergirá no início do

próximo milênio.

Essa mudança será de tal magnitude que representará um novo ciclo na evolução

do negócio bancário.

Nesse novo ciclo, o da comercialização, das transações e da intermediação

financeira por meio do espaço virtual e atendimento remoto, a estratégia para

atrair, fidelizar e reter clientes terá um perfil completamente novo.

,

Esse é o problema central desta tese:. o impacto e as conseguências desta

revolução sobre a função de marketing dos bancos.

/(
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