
. ··1-i99801045-~Y
~"I""I"IIIII""III"'''1II11 I1IJ

VAREJISTAS,. ANÁLISE E CONSEQÜÊNCIAS SOB O PONTO DE VISTA

Escola de Administração de Empresas de São Paulo'

Fundação Getúlio Vargas

Iberê Arco e Flexa

"0 SIGNIFICADO DA DISTRIBUIÇÃO PARA OS GRANDES BANCOS

DE MARKETING"

VOLUME 11

Tese apresentada ao Curso de Dou-
torado em Administração de Empresas da

EAESP I FGV, Área de concentração:
Mercadologia (MCO), como requisito para

obtenção do título de doutor em administração.

Orientadora: Prota. Ora. POLIA LERNER HAMBURGUER

'~ FundaçAo Getulio Vargas
Escola de AdministraçAo

FG V de Empresas de"Selio Pftulo
BibliotecaSão Paulo

l.!:::::==========. =19=9=7==.~...t L
I
'--~-~-----------_. -- ---- ~



Para onde caminham os bancos no futuro? 329
PARA ONDE CAMINHAM OS BANCOS NO FUTURO?

1. A opinião de algumas das grandes consultorias mundlalst

1.1. Ernst & Young2

"Na virada do ano 2000, a importância das agências convencionais na canalização

de negócios para os bancos brasileiros vai cair drasticamente. As aqências.sérão

responsáveis por apenas 20% das transações dos bancos grandes e por 22% dos

médios, até menos da metade dos atuais percentuais, que são, respectivamente,

50 e 42%. Esse quadro foi, delineado em um capítulo especial da pesquisa

internacional de tecnologia bancária feita pela Ernst & Young com 131 bancos de

14 países. Diante dessa perspectiva, os bancos estão acelerando e realocando os

investimentos em tecnologia da informação para desenvolver os canais futuros de

negociação, que basicamente enfatizam o auto-atendimento".

"Prevê-se a expansão do uso dos "data warehouses". bases de dados que cruzam

com rapidez informações dos clientes e do mercado. muito importantes para o

desenvolvimento de novos produtos e para a realização de operações. Mas os

bancos vão investir também em tecnologia de informação necessária para o

desenvolvimento dos canais de negócios mais importantes do futuro. que serão os

ATMs. as centrais de atendimento telefônico. o "home banking" e.,o. "office-

banking".

1 N. do A . Os trechos sublinhados nas opiniões das consultorias a seguir o foram pelo autor da monografia, por
sua importância central na fundamentação dos pressupostos da tese que serão lavrados em capítulo posterior.
2 Bancos investem para atrair cliente do futuro - Gazeta Mercantil, 19/6/97, p. B-16
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1.2. Me Kinsey & eo.3

"Enquanto os bancos debatem como extrair valor dos canais alternativos

complementares, segmentos atrativos da população já dão sinais importantes de

evolução de seu comportamento bancário, o que pode significar a exposição dos

bancos a concorrentes enfocados em novas abordagens de distribuição. Algumas

instituições bancárias e não-bancárias já perceberam que uma parcela

interessante de clientes se mostra cada vez mais indiferente às agências,

independentemente de suas configurações. São indivíduos que por suas

atividades profissionais ou estilo de vida movimentam-se muito, dispõem de pouco

tempo, têm um senso de valor bem desenvolvido e adotam a tecnologia como

plataforma para conciliar obrigações rotineiras e suas agendas. O que torna esse

grupo interessante é que, não raro, ele responde por uma parte significativa dos

resultados dos bancos graças a seu alto poder aquisitivo e elevado índice de

vendas cruzadas entre aplicações e crédito para aquisições e consumo. Esse

perfil, e a agressiva ação de instituições financeiras enfocadas em oferta de

fundos de investimentos, cartão de crédito, seguros e outros produtos resultam na

diminuição progressiva da lealdade no relacionamento. Para acompanhar tais

clientes, instituições no exterior vêm dedicando esforços e recursos para o

desenvolvimento de novas abordagens de distribuição. Isso inclui desde Q

aprimoramento do conceito de banco direto até a criação de redes de parcerias
I.,

(webs) para expandir de forma flexível - e eficiente em termos de custos - a oferta

para clientes-alvo."
,~. '

,
I

3 GOUVÊA, Alexandre. Em busca de novas estratégias de distribuição. McKinsey Perspectivas 1, junho 97;'p.
14 .

/
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1.3. Andersen Consulting - EUA4

Resultados essenciais de pesquisa periódica pela técnica de Delfos realizada pela

Andersen nos EUA:

1. Haverá uma redução da atual supercapacidade da indústria bancária, fd,rçada

pelas forças de mercado, à medida em que os bancos reexaminem a m~~~lra

':I IIcomo seus negócios são desempenhados. V

2. Produtos e sistemas de distribuição bancários tornar-se-ão mais eficientes em

termos de custo.

3. O banco full-service de hoje não será mais o modelo dominante no ano 2000.

4. As exigências quanto à infraestrutura - capacitação dos empregados bancários

e uso da tecnologia - passarão por mudanças fundamentais de modo a suportar

as novas estruturas da indústria.

. ~
5. O capital será "rei", e o sucesso virá apenas para os bancos que forem capâie~

\ !\.1,.de realocar o capital aos negócios com taxas de retorno atrativas.
I.. I ~

6. A mudança. em nível de "verdadeira transformação dos bancos". é essencial:

mas isso. de per si. não garantirá o sucesso. Apenas. sobrevivência.

4 Bank Administration Institute & Andersen Consulting & Co. "Vision 2000: The transformation ofbanking"
EUA,1991
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Explorando um pouco as conclusões dos respondentes pesquisados, dentro do

estrito escopo desta rnonoqrafiaê:

Focalização mercadológica

A maior parte dos bancos terá que deixar de "ser todas as coisas para todas as

pessoas". Um foco mais agudo nos segmentos de maior rentabilidade poderá

resultar em melhor lucratividade para os bancos.

Vantagem competitiva baseada na diferenciação

Os bancos do ano 2000 estarão provendo valor ao consumidor através de

estratégias e vantagens competitivas definidas pelo mercado. A chave para isso

será alcançar diferenciação através do gerenciamento de canais de distribuição.

criação e lançamento de novos produtos e administração da infraestrutura de

modo a garantir valor diferencial para o consumidor alvo.

Perda da importância relativa das agências

As redes de agências dos bancos nos EUA irão mudar de papel. As agências não

estão mortas, enquanto conceito de distribuição, mas seu papel irá mudar para
I

sempre. Haverá um declínio em sua importância. O aumento da participação

relativa de consumidores mais jovens e menos resistentes aos canais alternativos

de distribuição irá contribuir para esse declínio. Há um número sempre crescente

5Andersen Consulting. V.2.T.O.B. pp. 2-7 e 35-43
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de transações sendo realizadas através de ATMs e outras alternativas eletrônicas

colocadas à disposição do público pelos bancos. E há também cada vez mais

operações de crédito e investimento sendo realizadas por meio de correio ou

telefone.

Redução do número de agências

A quantidade de agências bancárias nos EUA deverá permanecer estável em

torno de 60 mil durante esta década, embora esta seja uma área vista como

prioritária para a redução de custos (esta é a conclusão dos respondentes da

pesquisa. Mas a Andersen espera uma redução de até 20 % no número de

agências ou pontos de atendimento bancário em geral)6.

o mercado americano tem agências demais (overbranched), particularmente nas

zonas urbanas. Através de um processo de concentração dos bancos nos EUA

(de cujo fenômeno são exemplos expressivos as fusões Manufacturers Hanover -

Chemical - Chase Manhattan, na costa leste, e 8ank of America - Security Pacific,

na costa oeste) haverá a redução da rede simplesmente por motivos de

redundância.

Mudança na estrutura de distribuição
.1,
,I

o serviço direto e o marketing direto de serviços bancários serão canais

crescentemente importantes na estratégia de distribuição. Será necessário rever a

6Andersen Consulting. V.2.T.O.B. pp. 39-40 I;

/~
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rede de distribuição. provavelmente reduzindo a rede de agências e ampliando os

canais de distribuição vinculados ao serviço direto e à alta tecnologia. Dentro

desta, poderão surgir novos canais vinculados à tecnologia das fibras ópticas.

Desses novos canais de distribuição poderá vir a mais agressiva competição no

futuro. As agências passivas de hoje, adequadas ao marketing reativo (order-

faking), terão que se modificar para o marketing pró-ativo. Esta é uma condição

para sobreviver. Assim sendo, um poderoso sistema de discagem automática para

telemarketing pode vir a se tornar mais poderoso do que uma agência.

Os bancos que estejam realmente interessados em redução de custos de

distribuição deverão mover-se da estrutura de distribuição tradicional para canais

alternativos e diretos. Uma boa estratégia para isso será o investimento nas

camadas mais jovens da população, que são menos resistentes a esse tipo de

mudanças. Em decorrência, os bancos que tomarem essa alternativa estarão

investindo no ciclo de vida total de lucratividade dos consumidores, fazendo a

mudança de seus canais alternativos nas camadas mais jovens e ao mesmo

tempo assegurando bons laços de relacionamento de longo prazo.

A mudança para canais de distribuição alternativos será incrementai e evolutiva,

não devendo ocorrer de forma revolucionária. O percentual de usuários regulares
j

de ATMs deverá subir dos atuais 50% para ?O% no ano 2000. O número de ~

usuários de cartões de débito nos pontos de venda deverá dobrar, chegando ao I
final da década a 10% de todos os correntistas bancários. Isso mostra que as ''"''.,

redes EFTPOS terão uma evolução lenta. O mesmo padrão de desenvolvimento
./

mostram os usuários de serviços eletrônicos de pagamento de contas?
. t'

I. . I

\

7Andersen Consulting. V.2.T.O.B. p.40
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Especialização dos papéis determinado pelo vulto dos investimentos em

tecnologia

A obtenção de vantagens competitivas através do desenvolvimento tecnológico

pode ser algo excessivamente dispendioso e só se justificará para aqueles que

possam tirar proveito dessa vantagem através de largo market share, ou através

de um grau de especialização tal que não possa ser rapidamente replicado pelos

concorrentesê,

Concentração e especialização da linha de produtos

Tanto quanto reduzir a rede de agências e rever a rede de distribuição, os bancos

deverão concentrar sua linha de produtos em áreas de especialidade e com

melhor perspectiva de rentabilidade.

Os produtos que provavelmente serão mais lucrativos são cartões de crédito,

crédito ao consumidor, carteiras pessoais e administração de investimentos,

seguros, previdência privada e crédito imobiliári09.

Crescimento do papel do dinheiro plástico

O dinheiro plástico, representado pelos cartões de crédito e de débito, irá:

" \'

continuar gradativamente substituindo os cheques e o dinheiro em espécie nas ,'.

compras do consumidor. Os pagamentos com cartões,que hoje representam 15% ~

8Andersen Consulting. V.2.T.O.B. p.6
9Andersen Consulting. V.2.T.O.B. p.37



Para onde caminham os bancos no futuro? 336
do total dos pagamentos, irão subir para 25%. Os cheques declinarão de 45 para

40% e os pagamentos com dinheiro de 40 para 35%. Não se prevê a emergência

de uma sociedade sem cheques e sem dinheiro para breve, mas os meios de

pagamento eletrônicos continuarão se desenvolvendo, caminhando para um

sistema de pagamentos menos dispendioso e mais conveniente 10.

Os analistas da Andersen 11 acreditam que essas expectativas são

excessivamente conservadoras mas podem acabar sendo profecias que acabam

se confirmando em si mesmas, pela própria ação dos bancos. Algumas coisas

dependem da mudança de hábitos do consumidor, como a expansão do home

banking, mas na maior parte das vezes os bancos têm a liberdade de estimular

novos canais de distribuição. eles mesmos. Temos visto, entretanto, que poucos

bancos têm praticado um marketing agressivo de seus canais alternativos, e

aqueles que o fazem costumam cobrar mais pela introdução de novas tecnologias

que, muitas vezes, significam redução de custos e representam serviços menos

dispendiosos. Assim, os bancos emitem sinais controvertidos e cifrados ao

consumidor e retardam mudanças de hábito mais significativas.

1.4. Andersen Consulting - Europat-'

"Os respondentes da pesquisa européia vêem, como os fatores críticos de

sucesso para um banco, no futuro, o foco no consumidor, uma reduzida base de

IOAndersen Consulting. V.2.T.O.B. pAI
11Andersen Consulting. V.2.T.O.B. pAI
12 The Economist Intelligence Unit & Andersen Consulting & Co. European banking and capital markets: a
strategic forecast. UK, 1993, p. 61
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custos operacionais, pessoal de alta qualidade / motivado e uma forte base de

capital. Em suma, o banco de sucesso vai se mover rapidamente do "foco em

produtos para concentração no cliente". Os bancos do futuro terão pequenas

estruturas centrais, poucas agências locais. uma grande rede de ATMs, canais

home banking e canais office banking. A organização será "enxuta" (Jean

organization) .

1.5. Booz, Allen & Hamlltonts

"Transporte-se a si mesmo para o ano 2010. As instituições em que o público

investe o seu dinheiro vão enfrentar alguns desafios tecnológicos gigantescos

para poderem sobreviver. A agência "de rua" caminha para se tornar um

dispendioso luxo. A 800z, Allen & Hamilton afirma que um site na Internet custa

apenas alguns milhares de dólares enquanto que apenas uma agência plena

custa em torno de US$ 1,5 milhão. Por isso, os bancos estarão investindo alguns

milhões no desenvolvimento de seus sites na Internet nos próximos três anos.

Pelo ano 2000. US$ 46.2 bilhões de ativos serão administrados por sistemas

totalmente on fine. No Reino Unido, 67% das pessoas estão interessadas em uma

ou outra forma de home banking. Até os que sofrem de tecnofobia estão

relativamente interessados no assunto."

13 MOULES, Jonathan. Technology raises stakes. In "The Banker", sept 1997, p. 102
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1.6. Coopers & Lybrand=

A Coopers & Lybrand realizou, em 1995, pesquisa sobre "como seriam os bancos

líderes do futuro".

A chave para definir o banco do futuro, em nível mundial, é uma compreensão

superior daquilo que os consumidores de amanhã vão exigir do seu prestador de

serviços financeiros. É o "banco AAA" (tripleA). A expressão em inglês. "AAA

Personal Finance". assim se define:

• anytime - (a qualquer tempo)

• anywhere - (em qualquer lugar)

• anyhow - (por qualquer meio)

A Coopers & Lybrand analisou as tendências mundiais e concluiu que "a definição

de valor, como percebida pela parte dominante dos consumidores é uma

combinação de segurança. retorno. conveniência. flexibilidade. eficiência e

relacionamento global". A partir da pesquisa, a consultoria chegou a uma

conclusão que serve de alerta aos bancos: "Embora em 1995 já fosse possível

disponibilizar o banco AAA para o escalão de topo dos clientes. as evidências

apontam no sentido que teremos que estender essas características de

-L
atendimento para a totalidade dos clientes nos próximos anos".

14 HISLOP, Angus - Coopers & Lybrand. Long lens to the market. The Banker, may 1995, p. 36 - 38
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Quanto a canais de distribuição bancários, mais especificamente, a Coopers &

Lybrand assim concluiu: "Precisamos aprender as lições de sucesso com canais

para delinearmos o nosso conceito de banco AAA. Por exemplo, o uso de ATMs,

a implantação de unidades de banco expresso e centrais de investimentos pelo

Banc One, criados para complementar a rede de agências tradicionais; a rede de

banco virtual nos escritórios do Banklnter; as operações telefônicas eficientes do

First Direct e do Direct Une; e o eficiente sistema de coleta de depósitos das mini-

agências do Banco Popular Espanhol. O plano para desenvolvimento do mix de

canais tem que ser baseado nos custos futuros de entregar composições

diferentes daquilo que os clientes estão esperando, a saber, nossas projeções de

preferências do consumidor. Isso inclui atendimento telefônico, telefones

inteligentes, assistentes móveis (pagers), agências plenas, agências virtuais,

ATMs, máquinas de crédito e centrais de investimento."

Tendo em vista o caudal de evidências e opiniões no sentido de que os bancos

sofrerão uma notável transformação em sua estrutura de distribuição nos próximos

anos, movendo-se no sentido da prestação de serviços, da venda e da realização

de transações por meios remotos e diretos com a conseqüente perda de

importância das agências, aqui incluídas primordialmente as ATMs e seus

derivados, os meios remotos on fine de pagamentos no comércio (POS) e os

smart-cards, as diversas formas de home banking (a saber, banco por telefone,

banco computador-a-computador, banco por Internet, banco direto) e office

banking, cabe agora tentarmos descortinar quais serão as novas regras e as

novas ferramentas de competição para um banco do futuro.

"
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2. Quais serão as novas regras do jogo para os bancos da maturidade da

Sociedade da Informação?

Estamos adentrando um mundo totalmente interligado. "A transformação das

redes de telecomunicações, devida em grande parte ao seu casamento com os

computadores está, ao mesmo tempo, diminuindo o custo das comunicações e

aumentando o volume de informações que podem ser trocadas. Antes, para se

comunicar, as pessoas eram obrigadas a se deslocar até um local específico -

uma cabine telefônica, um computador; agora os meios de comunicação vão até

elas, sob a forma de pagers, telefones celulares ou nofebooks prontos para serem

conectados a qualquer linha telefônica. E, em vez de a comunicação ser

progressivamente mais cara e complicada conforme a distância, hoje o custo é

cada vez mais irrelevante."15

"Na próxima década, muitas empresas vão passar por convulsões na forma de

fazerem negócios, por força de uma revolução tecnológica mais impactante do que

o aproveitamento da energia elétrica um século atrás. E o resultado será: "melhor,

mais rápido e mais barato". Esse é o grito de guerra da revolução nas

comunicações."16

15 CAIRNCROSS, Frances. The Death ofDistance. The Economist, 30/9/95
16 The Economist. A surveyoftelecommunications. Reproduzido em encarte especial da Gazeta Mercantil, de ,
25/9/97. P. 1
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Que traços deverá ter o banco AAA - anytime (a qualquer tempo) I anywhere

(em qualquer lugar) I anyhow (por qualquer meio) típico desse mundo

interligado?

Os clientes e o mercado, em geral, verão a emergência de bancos que

entregarão, como atributos de valor:

• Redução do tempo por meio da tecnologia (o tempo como moeda)

• Intermediação financeira instantânea por meio de canais múltiplos de acesso à

velocidade da luz

• Produção no ponto de entrega / mais próxima do cliente / novos caminhos de

acesso ao cliente

• Disponibilização de canais de distribuição múltiplos, remotos, alternativos e

integrados, combinando o marketplace e o marketspace

• Distribuição de meios alternativos de pagamento, sobretudo os smart-cards

• Produtos personalizados

• Resposta rápida

• Atendimento por sistemas e marketing de massa, por "customização" em massa

e por personalização um-a-um

• Disponibilização de interações colaborativas com os clientes

• Antecipação de necessidades futuras dos clientes

• Acesso direto / melhor padrão de serviços

• Prestação de outros serviços por meio de auto-atendimento utilizando redes de

parceiros financeiros ou não financeiros

• Multiplicidade de escolhas aliada a alto grau de especialização
/
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• Inserção em redes com "todo mundo"

• Redução de custos fixos, estoques e capital de giro

• Ligações interorgânicas com outras empresas

• Logística e globalização

Redução do tempo por meio da tecnologia

o tempo de atendimento, a pró-atividade nas ofertas de produtos e serviços, a

intermediação financeira e os pagamentos à velocidade da luz em escala global

assumirão um extraordinário valor econômico no futuro próximo. O tempo será

valorizado como moeda.

Intermediação financeira instantânea por meio de canais múltiplos de acesso

à velocidade da luz

Um cliente de um banco acessará seu banco a qualquer momento e de qualquer

lugar, por meio de diversos dispositivos de intermediação. Esse será um fator

decisivo de conveniência.

A intermediação será concretizada tanto por meio de pagamentos eletrônicos on-

fine ou off-line como por meio da disponibilização de diversas modalidades de

financiamentos pré-aprovados, mantidos stand by a favor do cliente, dado o seu

potencial econômico e hábitos de consumo monitorados por sistemas

especialistas.

./
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Produção no ponto de entrega I mais próxima do cliente I novos caminhos de!

acesso ao cliente17

o atendimento físico será feito cada vez mais no exato momento da ocorrência da

necessidade por parte do cliente. Isso tanto pode se dar no marketplace como no

marketspace.

No marketplace, no comércio ou lojas físicas, em que a presença do banco se

dará por meio da intermediação dos pagamentos, pela disponibilização de

financiamentos eletrônicos e pela utilização de terminais POS do comércio para

. prestarem serviços mediante convênios; e nos espaços de conveniência, por meio

de ATMs pelas quais serão prestados todos os serviços "físicos" necessários ao

cliente, especificamente o saque de dinheiro em espécie, pelo menos enquanto

não se generalize a moeda eletrônica transportada em smart cards.

No marketspace, um banco pode ser quase "onipresente". Ele poderá estar

executando transações, prestando serviços, disponibilizando investimentos,

emprestando ou vendendo produtos, bancários ou não, por meio de todas as

formas de comutação virtual próprias de um mundo interligado.

o meio mais explosivo de comutação virtual ao marketspace, porque abre

potencial de comutação praticamente a toda a população, será a TV interativa

digital. Com a adição de recursos de computação e chips de memória e uma

interface gráfica por meio de ícones de fácil utilização, qualquer TV poderá ser

17 DAVIS, Stan & DAVIDSON, Bil!. Management 2000. 2a
• ed. Campus, Brasil, 1993. P. 42 a 53
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interligada às redes de comunicação e ser capaz de receber, armazenar, criar e

transmitir dados. O telespectador passa a ser ativo e todo o sistema de

comercialização ou entrega de produtos físicos ou serviços será revolucionado. As

novas 1Vs produzidas com tecnologia digital já terão incorporados esses

atributos.té

Disponibilização de canais de distribuição múltiplos, remotos, alternativos e

integrados, combinando o marketplace e o marketspace

Os grandes varejistas estarão disponibilizando, dado o poder de sua escala, vários

canais simultâneos para atendimento à sua base de clientes.

Trata-se aqui de uma relação de causa e efeito recíproca: porque têm escala, têm

a capacidade de disponibilizar canais múltiplos de forma econômica, rentável. E

porque oferecem mais conveniência, através da disponibilização de canais

múltiplos, atraem mais clientes que lhes reforçam a escala. Trata-se de uma

"espiral de auto-alimentação":

maior escala -7 mais cana~

r-+ canais múltiplos -7 mais conveniência

mais conveniência -7 mais clientes

mais clientes -7 maior escala

L
'~,\

,/

18 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994. P. 357
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Os canais múltiplos abrangerão, para cada banco, um mix que lhe seja

estrategicamente adequado de canais físicos, agências, ATMs e seus derivados

(marketplace) e canais diretos, remotos, virtuais: home banking e office banking

por diversos meios (marketspace).

Distribuição de meios alternativos de pagamento, sobretudo os smarl-cards

A par de canais alternativos, múltiplos e integrados, os bancos serão provedores

de meios de pagamento múltiplos, alternativos e integrados. Cartões magnéticos

e, agora, os smart cards caminham para o domínio completo dos meios de

pagamento no varejo, especialmente estes últimos, dado o seu enorme potencial

de ampliação de serviços, versatilidade, segurança e baixo custo operacional. "A

tecnologia não só muda a estrutura dos bancos, como muda a razão de as

pessoas usarem os bancos. A transformação dos cartões de débito e de crédito

em smart cards, através da adição de microprocessadores, habilita as pessoas a

armazenar em seus cartões dinheiro e detalhes pessoais. A VISA, o maior

emissor de cartões do mundo, está estimulando os bancos a trocarem os seus

cartões magnéticos tradicionais por cartões inteligentes capazes de fazer muito
/

mais do que aqueles fazem. A VISA prevê que logo as pessoas estarão usando

um único pedaço de plástico para operações de crédito, para colecionar milhas

aéreas e para pagarem coisas corriqueiras, como bilhetes mensais do metrô. O

ponto importante é reter os clientes, pois estes poderão simplesmente comprar

cartões inteligentes em branco e se utilizarem dos serviços de qualquer que seja o

provedor, bancos inclusive, com o mínimo de lealdade."19

19 MOULES, Jonathan. Technology raises stakes. In "The Banker", sept97, p. 103 - 104
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Produtos personalizados e resposta ráplda-?

Sistemas especialistas e redes neurais permitirão aos bancos a monitoração

contínua do histórico de transações e consumo de cada cliente, individualmente, a

adaptação de produtos, serviços e canais de distribuição e a ação comercial

orientada de alta precisão por meios humanos ou eletrônicos.

Os sistemas especialistas avançadosõ são programas de inteligência artificial

baseados no conhecimento e que captam a experiência dos tomadores de

decisões, convertem-na num conjunto de regras e aplicam essas regras para

resolver problemas. Ao monitorar o consumption behavior de clientes, sistemas

especialistas podem alterar programas de atendimento / auto-serviço,

personalizando o atendimento, como podem trazer indicações precisas de

modificações estruturais mais profundas com maior appeal a mercados-alvo

definidos pelo banco. Acoplados a técnicas avançadas de multimídia, os sistemas

especialistas poderão fazer as vezes de vendedores eletrônicos, especialmente

quando o canal de distribuição utilizado seja um meio remoto, como a Internet.

20 DA VIS, Stan & DA VIDSON, Bill. Management 2000.2". ed. Campus, Brasil, 1993. P. 42 a 53
21 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994.p. 354
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Já as redes neurais permitem ao software "aprender treinando" e ir além de

simplesmente executar um conjunto fixo de comandos. Intimamente associadas ao

reconhecimento de padrões, as redes neurais permitem aos computadores

avaliarem e compararem informações com dados conhecidos e avaliarem fatores

de risco com base em dados ambíguos.22 A tecnologia das redes neurais

permitirá, pois, que os sistemas aprendam com as experiências passadas. Hábitos

de consumo de cada cliente individualmente podem ser monitorados e o sistema

se auto-programa para a oferta de produtos nos tempos adequados ao ciclo I

hábito de consumo de cada cliente.

Atendimento por sistemas e marketing de massa, por "customizeçêo" em

massa e por personalização um-a-um

Utilizando a potência de seus sistemas de informação sobre clientes, os bancos

poderão delimitar estritamente os grupos de clientes pelo valor de receitas e

resultados finais das contas. A segmentação básica inclui três níveis: (1) os que

serão atendidos por meios massificados; (2) os que serão atendidos por

modalidades de "customizeçêo" em massa; e (3) os que serão atendidos por meio

do relacionamento um-a-um.

A diferenciação envolverá produtos, canais, preço, comunicação, enfim,

determinará pacotes de valor diferenciados para cada segmento.

22 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994. P. 355
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Disponibilização de interações colaborativas

A conexão direta entre clientes e banco permitirá o desenvolvimento de produtos e

serviços de forma colaborativa. As necessidades serão comunicadas pelos

clientes aos bancos, por meio de dispositivos de comunicação eletrônica

interligados e capturadas por sistemas que farão a "customização" automática do

atendimento ou gerarão as informações necessárias para uma tomada de decisão

que envolva o elemento humano.

Da mesma forma, interações eletrônicas colaborativas permitirão a implantação de

sistemas de monitoração de qualidade e satisfação do cliente de forma contínua

(on going), transformando a pesquisa de mercado e os call centers do futuro em

poderosas ferramentas de correção instantânea de rumos.

Antecipação de necessidades futuras dos clientes23

A utilizar essas ferramentas avançadas, os bancos podem não somente oferecer

uma resposta rápida a expectativas e desejos dos clientes, como prever sua

propensão e agir pró-ativamente na comercialização de produtos e serviços

bancários. E fazê-lo de forma extremamente personalizada, seja por meios

eletrônicos, seja pela intervenção de operadores humanos ou gerentes.

23 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994. P. 367
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Acesso direto e melhor padrão de servlços>

Os bancos devem ser, por agora, o ramo de atividades que disponibiliza a maior

variedade de formas de auto-atendimento. A razão custos cedo compeliu os

bancos a automatizarem suas formas de atendimento, transferindo para o cliente o

ônus - e a liberdade - de se auto-servir.

O auto-serviço favorece a implantação de um padrão de atendimento, pois os

equipamentos de auto-serviço sempre realizam as operações com a mesma

qualidade, com a mesma velocidade e com a mesma eficiência.

Dotados de recursos de multimídia avançados, os terminais de auto-serviço

podem se tornar poderosos meios de atendimento; de alta qualidade e até de

capacidade comercial orientada por sistemas especialistas.

Prestação de outros serviços por meio de auto-atendimento utilizando redes

de parceiros financeiros ou não financeiros

Os bancos serão senhores de canais de acesso a importantes bases de clientes.

Esses clientes têm necessidades de produtos financeiros, de produtos para-

financeiros (previdência, seguros, capitalização, fundos) e de produtos de

consumo.

24 DA VIS, Stan & DA VIDSON, Bill. Management 2000.23
• ed. Campus, Brasil, 1993. P. 42 a 53
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O uso desse poder de acesso será fonte fundamental de vantagem competitiva

desde que o foco comercial dos bancos se desloque efetivamente para os

clientes. A partir desse conceito, como arma de retenção de clientes, os bancos

tentarão cativá-los através de um nível superior de conveniência, atuando como

interface único a todas as necessidades manifestadas por eles. Isso pressupõe

entregar cada vez mais serviços e produtos ao cliente alvo, algo que se afasta da

prática atual, generalizada, de vender os mesmos produtos a tantos clientes

quanto possível. Vender cada vez mais produtos aos clientes alvo é um princípio

do marketing de relacionamento que estará se generalizando no futuro próximo,

por força das pressões concorrenciais.

Multiplicidade de escolhas aliada a alto grau de especialização

A comercialização de produtos de uma rede de colaboradores permitirá ao banco

com o controle de canais (múltiplos, remotos, alternativos e integrados) e uma

base importante de clientes que ofereça, simultaneamente, grande variedade /

multiplicidade de escolha e alto grau de expertise e especialização, fazendo uso

das competências essenciais específicas dos parceiros colaboradores. Isso é

associar e disponibilizar para os clientes-alvo, em pacote, o melhor de cada um.

Inserção em redes com "todo mundo"

Colocando-se como senhores de uma base de clientes cativa e como centros de

uma rede de parceiros provedores de serviços e produtos diversos os bancos
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tendem a assumir um grande poder de controle estratégico sobre seus mercados

de atuação.

A ampliação das opções dará aos clientes a capacidade de fazerem mais, por

meio de seus bancos, chegando muito além daquilo que imaginam poder hoje.

Redução de custos, estoques e capital de giro; ligações interorgânicas25

A ligação eletrônica remota reduz o tempo de contato e, como tal, o custo dos

atendimentos.

A interligação dos bancos a empresas comerciais e industriais permite a estes

participarem diretamente da cadeia de geração de valor, em todos os ramos de

atividades.

As empresas reduzem seus custos ao reduzirem o tempo de projeto, o tempo de

comerciaização, a dimensão e o giro do estoque e as necessidades de capital. O

mundo interligado oferece inúmeras oportunidades para a aceleração de todos os

processos com significativas redução de custos através de ligações interorgânicas

por meio de EDI.

O EDI, Intercâmbio Eletrônico de Dados, integra as empresas por meio de

computadores, permitindo que as diferentes empresas e indústrias rompam

fronteiras antiquadas ao automatizar eletronicamente as transações comerciais

25 DA VIS, Stan & DA VIDSON, Bill. Management 2000. 2a
. ed. Campus, Brasil, 1993. P. 42 a 53
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padrão. O EDI está alterando as relações comerciais ao criar um intercâmbio de

informações digitais sem papel, baseado na velocidade e reduções de custos para

todas. Uma tecnologia chave envolvida é a leitura de caracteres ou códigos de

barras que permitem a rápida inserção de dados em computadores, geralmente

em pontos de vendas.26

O EDI permite a todos os participantes da cadeia integrada - inclusive os bancos _

que reduzam seus custos e tenham acesso a informações vitais sobre perfis e

hábitos de consumo dos clientes, desta forma alavancando mais uma vez a

personalização e a resposta rápida aos c/ientes e acesso privilegiado aos

prospects.

Logística e globalização27

A ligação interorgânica de empresas de todo o mundo, a especialização funcional

e a cobertura global das redes de comunicações permitirão às empresas, e aos

bancos, um alcance comercial global. Os telecomputadores avançados permitirão

a integração das logísticas de empresas de todos os ramos em todo o mundo

disponibilizando, no ambiente dos negócios virtuais, opções ainda não imagináveis

em sua inteireza.

26 BURRUS, Daniel. Technotrends. Record, Brasil, 1994. P. 356
27 DAVIS, Stan & DAVIDSON, Bill. Management 2000. 2a

. ed. Campus, Brasil, 1993. P. 42 a 53
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Os atributos acima comentados compõem o que visualizamos que será, e o que

disponibilizará, um banco do futuro.

A reunião desses atributos, realizada pelos bancos cada um a seu modo, será

uma condição de ingresso para competir no mundo dos negócios virtuais. Mas não

necessariamente uma condição de sucesso!

"No futuro caminhamos para ter apenas quatro tipos de participantes do comércio

eletrônico global: os proprietários de redes, como a AT& T, os provedores dos

conteúdos, como a Disney, os integradores de sistemas de computadores, como a

Cap Gemini e ... marcas muito fortes!28 Somente marcas de bancos muito fortes

sobreviverão num mundo em que as pessoas comprarão tudo por meios

remotos, virtuais, o mundo do comércio eletrônico, ou o marketspace.

De fato, a abertura da competição através da Internet e dos smart cards deixará

muitos bancos expostos. A batalha está para ser travada pela conquista de nichos

de mercado através de fortes franchises (marcas).

"É preciso realizar uma revisão objetiva do posicionamento do banco nos

telenegócios, assegurar que sua tecnologia esteja sendo administrada de modo a

trazer o melhor retorno sobre o investimento, preparar uma estratégia para

competir através da Internet e dos smart cards, ter sempre à mão sua caixinha de

novos negócios para ampliar os teleserviços prestados aos clientes e maximizar o

retorno sobre os investimentos feitos no sistema de informações de clientes."29

28 MOULES, Jonathan. Technology raises stakes. In "The Banker", sept.1997, p.l 02 -103
29 HELOU, François. The Banker, sept97, p. 103

- - ----------
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A MODERNA DISTRIBUiÇÃO DOS GRANDES BANCOS VAREJISTAS E SUAS

.CONSEQUÊNCIAS PARA MARKETING

Para onde caminha a moderna distribuição dos grandes bancos varejistas?

A moderna distribuição dos grandes bancos varejistas tende a se afastar dos

conceitos tradicionais de distribuição por meio de agências e caminha

aceleradamente para a disponibilização de canais eletrônicos remotos, múltiplos,

alternativos e integrados. Os capítulos anteriores deste trabalho reuniram um

avassalador caudal de evidências nesse sentido, mostrando que estamos diante de

um fenômeno mundial, ao qual não refogem os grandes varejistas brasileiros.

A primeira grande razão é absolutamente pragmática: o custo de instalação,

operação e manutenção de uma rede de agências está tornando esse canal de

distribuição inviável do ponto de vista econômico. Portanto, a tendência é a de

redução do número de agências físicas, sobretudo as plenas, sendo que as

unidades de atendimento físico que sobreviverem serão unidades menores,

simplificadas, especializadas, fortemente automatizadas, com um mínimo de

operadores humanos, posicionadas em locais em que os consumidores terão que

estar por outros motivos, como grandes supermercados, mal/s, ilhas de

conveniência, shopping-centers, home-centers, etc.

A partir dessa constatação, os bancos iniciaram um processo de disponibilização de

meios, ou canais, alternativos de atendimento baseados na moderna tecnologia da
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informação, cujo custo de operação não é mais do que uma fração dos custos do

atendimento humano tradicional. Inicialmente, os canais eletrônicos visaram a

automação do atendimento humano repetitivo, que tem sido rapidamente substituído

por máquinas de auto-atendimento (ATMs plenas ou especialistas). Incentivando o

auto-atendimento, os bancos procuram pagar os altos investimentos iniciais e

reduzir de forma drástica os custos operacionais.

Entretanto, avanços na tecnologia, sobretudo no processamento distribuído e nas

telecomunicações e, mais recentemente, com a disseminação das redes como as

Intranet e a Internet, novos e múltiplos canais eletrônicos alternativos remotos foram

viabilizados, permitindo aos bancos diversificarem suas formas de atendimento,

levando-as cada vez mais para dentro das casas e dos escritórios dos clientes, a

custos ainda mais reduzidos. Outra vez, os investimentos para disponibilização dos

canais alternativos eletrônicos remotos foram elevados e os bancos têm investido

fortemente para torná-los rentáveis por força de uma escala de utilização

econômica.

A segunda grande razão é que, no esforço de redução de custos aproveitando as

oportunidades proporcionadas pelo avanço tecnológico, os bancos acabaram por

despertar nos clientes um crescente sentido de conveniência. O eixo da automação

por motivos de custos se deslocou para a automacão como diferencial competitivo,

passando a se constituir num problema essencialmente de marketing.
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Hoje, os clientes estão, cada vez mais, demandando de seus bancos que lhes

disponibilizem tantos canais eletrônicos remotos quantos sejam tornados possíveis

pela evolução tecnológica.

A conclusão é que:

A migração para canais eletrônicos remotos, múltiplos, alternativos e

integrados é acelerada, inexorável, porque os bancos querem isso e porque

seus clientes estão cada vez mais demandando isso.

Tendo em vista que o fenômeno emergente são os canais eletrônicos remotos.

múltiplos. alternativos e integrados. vamos circunscrever nossa análise e nossas

proposições às conseqüências que estes representam sobre a função marketing dos

bancos. Não nos debruçaremos, pois, sobre formas de marketing tradicional

aplicáveis aos canais de distribuição tradicionais, a saber, agências e seus

derivados.

o fenômeno se aplica a todos os tipos de bancos e a todos os tipos de

negócios. Entretanto, o fenômeno é mais relevante para o âmbito dos grande

bancos varejistas. Por quê?

Bancos de nicho, atacadistas, especializados têm, evidentemente acesso à

moderna tecnologia da informação e podem igualmente utilizar canais eletrônicos

remotos, múltiplos, alternativos e integrados. Entretanto, sua escala de operação

recomenda que se concentrem em um ou outro canal de distribuição
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especificamente direcionado para seus nichos-alvo, de modo que os investimentos

em tecnologia sejam compatíveis com sua escala. Seu diferencial competitivo é

essencialmente a expertise, a aprofundada especialização em um claramente

definido e focalizado posicionamento em termos de produtos, mercados e clientes-

alvo. Uma tese que discorresse sobre os impactos da tecnologia sobre bancos de

nicho deveria, pois, enfatizar a forma como a tecnologia pode alavancar os

diferenciais e a expertise desses bancos, e não o impacto dos canais de distribuição

propriamente ditos.

o impacto dos canais é um tema de interesse fundamental dos grandes bancos

varejistas com posicionamentos estratégicos amplos, multifocados, nos quais faz

sentido avaliar, em sua inteireza como aqui fizemos, a questão dos canais

eletrônicos remotos, múltiplos, alternativos e integrados como ferramenta

mercadológica essencial. Estes bancos lidam com muitos clientes, de todos os

matizes, com demandas múltiplas e em larga escala. Por isso a maior relevância do

tema.

A abordagem de marketing é específica de cada canal ou precisamos

considerar a questão de um ângulo de visão estratégico mais amplo, que

considere um approach genérico para o conjunto dos canais?

Um dos grandes problemas atuais dos grandes bancos varejistas é que estes

investiram na formação de uma rede de canais eletrônicos remotos, múltiplos,

alternativos e integrados por motivos primariamente econômicos, de custos. Essa foi

a tônica dos investimentos dos bancos pioneiros em automação e só mais tarde o

.---:"- -
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ângulo de marketing veio a prevalecer. No caso dos seguidores, a disponibilização

de canais eletrônicos remotos, múltiplos, alternativos e integrados se deu mais por

uma estratégia de "me-teo", para não perderem a corrida da competitividade quando

perceberam que a questão era mais de estratégia mercadológica, de imagem, do

que de custos. Até então, estes bancos batiam na tecla de que o atendimento

humano é um diferencial insuperável por qualquer "banco cibernético". Qualquer que

seja o motivo de parte a parte, o fato é que os bancos, como um todo.

disponibilizaram a variedade de canais hoje existente sem um planejamento

abrangente, estratégico, antecipado, que considerasse a lógica geral de distribuição

que resultaria dos investimentos realizados.

Entretanto, o momento atual está a demandar dos bancos exatamente isso: que a

lógica dos canais eletrônicos remotos, múltiplos, alternativos e integrados seja

pensada e planejada em seu conjunto, sob pena de não serem alcançados nem os

objetivos mercadológicos, nem os motivos econômicos que se pretende alcançar.

Ora, se estamos tratando de uma lógica geral de novos canais de distribuição,

temos que perscrutar os impactos da evolução destes sobre o conjunto, ou seja,

sobre a estratégia mercadológica que envolve o conjunto dos canais, e não sobre

um ou outro, especificamente.

Para formular nossa análise final e nossas observações finais desta monografia,

poderíamos principiar pela seqüência, caminhando dos canais mais conhecidos e

mais maduros para os mais novos, mais desconhecidos e recentemente

emergentes. Entretanto, isso forçosamente acarretaria uma maçante e injustificada
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repetição. É mais valioso atacar o problema. desde logo. pelos canais mais novos.

emergentes. e Que terão um impacto muito mais determinante e abrangente sobre a

indústria dos grande bancos varejistas: a saber. o banco remoto virtual. tornado

possível pelas redes. pela Internet. pela maturidade da sUDer-highway da

informação e pelos smart-cards. Os impactos destes canais sobre o marketing dos

grandes bancos varejistas é decididamente amplo, profundo e radical, e as

observações feitas a respeito destes canais poderão, então, ser aplicadas aos

demais canais, no que couber, dando consistência a uma estratégia de canais

integrada.

Portanto, este capítulo final tratará:

• dos impactos sobre o Marketing

• dos grandes bancos varejistas

• abrangendo a lógica geral

• de canais eletrônicos remotos, múltiplos, alternativos e integrados

• provocados pela emergência dos canais virtuais

É nesse contexto que enfocaremos o problema:

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,
alternativos e integrados, virtuais!
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Como o acesso remoto virtual impacta Marketing?

Fazer compras por meios eletrônicos é mais conveniente, mais barato e mais fácil

do que por meios físicos. Conquanto o comércio físico, os shopping-centers físicos,.
as lojas de todos os ramos devam continuar existindo, especialmente pelo aspecto

de lazer e ponto de encontro, é certo que o consumidor do futuro cada vez mais

utilizará os meios eletrônicos de fazer compras por sua maior conveniência. e pelo

"talento de marketing" com que as empresas que atuarem no marketspace atingirão

os clientes.

Reforçam essa percepção algumas das macrotendências mundiais: as grandes

cidades estão ficando crescentemente complexas e inseguras; as pessoas estão

ficando cada vez mais velhas; as empresas estão, cada vez mais disponibilizando

formas de atendimento domiciliar, seja no lazer, seja na informação, seja na saúde,

seja nas compras domésticas. Isso é muito mais barato e pode ser muito eficiente;

os meios de comunicação estão tornando possível a telecomutação e o trabalho em

casa; as gerações mais recentes estão habituadas ao computador e aos

equipamentos eletrônicos avançados e estes não são barreiras para sua interligação

com o mundo externo; para aqueles mais resistentes, a tecnologia está

disponibilizando meios cada vez mais amigáveis, como comando por

reconhecimento de voz, TVs interativas e blocos de notas eletrônicos ativados por

canetas de escrita manual.
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Nicholas Negroponte 1 descortina um futuro um pouco além, já invadindo a era da

Biotecnologia e do domínio da matéria. É o que ele chama de Era da Pós-

. Informação. O homem estará habilitado a atuar sobre o átomo e se hoje

transmitimos bits pelos meios virtuais digitais, no futuro não muito distante seremos

capazes de transmitir átomos, o que na prática significa a possibilidade de remeter

por vias digitais também produtos físicos, tangíveis. Nossos computadores terão

"impressoras de matéria".

Há uma tendência forte, portanto, ao crescimento do cocooning, que é o ficar cada

vez mais em casa, em função de todas essas coisas. Nesse mundo vai certamente

florescer o comércio remoto, eletrônico, o marketspace: E o marketspace exige todo

um novo "talento de marketing".

O "talento de marketing" no marketspace é algo novo, bastante diferente daquilo

que conhecemos e com o que estamos habituados. Trata-se de novas ferramentas,

novas reqras/, todo um novo paradigma que se estabelecerá sobre a mercadologia

em todo o mundo. É o cybermarketing.

Não é ocioso alertar que, quando um paradigma muda, as pessoas, gerentes ou

profissionais, terão que desaprender hábitos e técnicas do passado profundamente

arraigados. O cybermarketing é a mais severa mudança de paradigma em marketing

ocorrida desde muito tempo e obrigará o profissional de marketing a rever todo o

seu conhecimento e todas as suas técnicas.

I NEGROPONTE, Nicholas. A Vida Digital. Brasil, Companhia das Letras, 1996
2 Ver capítulo "Para onde caminham os bancos do futuro?"
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Cybermarketing

Cybermarketing vai permitir que as empresas façam muitas coisas novas e a muito

baixo custo. Num sumário prelimínar:"

• Estabelecer novos canais de comercialização a todos aqueles que estejam

interligados à rede mundial (por meio de PCs, TVs digitais interativas, PDAs)

• Fazer contatos contínuos com novos prospects

• Explorar novos canais de comunicação de marketing para propaganda dirigida

"em profundidade" (focused, in-depth advertising)

• Prover grandes quantidades de informação intercambiável, interativamente, sob

demanda específica de clientes / fornecedores / parceiros

• Obter grandes quantidades de informação sobre consumidores, de modo que

ações de marketing sejam cada vez mais dirigidas e específicas

• Disponibilizar e tornar regra o marketing um-a-um, ao invés do velho marketing de

massa

• Estabelecer canais efetivos para solucionar problemas e responder a inúmeras

questões dos clientes, automaticamente

• Prover apoio substancial a vendedores

• Estabelecer canais entre os clientes, de modo que estes possam se auxiliar e

transacionar entre si

• Obter feedback dos clientes de forma sensível, com isso atuando para melhorar

produtos, serviços, canais e a própria forma de vender

• Estabelecer clubes e programas de loyaltye fan clubs da empresa

3 MARTIN, James. Cybercorp: the new business revolution.Amacom, EUA, 1996. P _ 67
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Home-pages

As home-pages na Internet estão aparecendo à razão de uma por minuto,

atualmente. Há uma evidente razão para essa febre de comunicação comercial

através da VVWVV:os especialistas em Internet afirmam que por meio dela deverão

estar sendo transacionados US$ 220 bilhões em bens e serviços até o ano 2000.4

A mera existência de uma home-page, entretanto, não garante que os clientes

potenciais irão acessá-Ia e que a empresa vá fazer dinheiro através dela. O

endereço eletrônico deverá ser incorporado em todas as formas de comunicação da

empresa que cria um site. Isso inclui a propaganda, afolhetagem, as comunicações

escritas, os cartões de visitas, etc.). Introduzir um ícone de acesso direto à sua

home page em um site de alta frequência de visitação pode ser uma estratégia

importante. Por exemplo, o site da Playboy tem três milhões de visitantes ao dia.

Um ícone de acesso direto a um site de terceiros inserido na home-page da Playboy

é comercializado a peso de ouro! Daí a importância de ter uma marca forte para

atrair visitantes e até comercializar espaços em seu site. Grandes empresas e

grandes bancos com marcas fortes e amplas bases de clientes poderão se

transformar em veículos fortes de comunicação via Internet, passando de grandes

anunciantes a grandes controladores de veículos.

Por outro lado, uma visita ao seu site não significa negócio fechado. Além da

questão mercadológica de atrair visitantes, há que se refletir profundamente sobre

como transformar um visitante em prospect ou, melhor que isso, num real cliente. A

4 Bank Marketing Intemational, October, 1997, Lafferty Publications, p. 5
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home page deve, tanto quanto possível, estimular excitantemente o prospect,

disponibilizar informações detalhadas, disponibilizar simulações, conter promoções e

favorecer trials que levem à decisão de compra.

As home pages têm, necessariamente, que ser atraentes e excitantes. A arte de

produzir catálogos e comerciais agora deve se deslocar para a construção de home

pages na Internet. Por agora, as opções de design são limitadas pela largura da

banda de comunicações, coisa que desaparecerá em poucos anos. Os bons

designers da Internet deverão ter capacitações tanto de programação como de

comunicação. Mas, com certeza, seu maior preparo e sua maior contribuição

advirão de sua experiência no negócio da propaganda, e menos de suas

habilidades como "pilotos" de computadores.

Marcas e diversidade

Um dos efeitos da Internet é a possibilidade de crescimento de negócios de baixo

volume dirigidos a nichos de mercado muito focalizados, mas com abrangência

mundial.

A penetração de uma miríade de especialistas em todos os ramos de atividade será

inexorável. Entretanto, as empresas detentoras de grandes marcas podem conter a

erosão de negócios canalizados para os niche players do marketspace fazendo

valer exatamente o poder de suas marcas para controlar canais, sites, grandes

bases de clientes e coordenar uma constelação desses niche players parceirizados,

obtendo receitas por essa liderança. Ao contrário, a tentativa de manter-se sozinho
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no jogo do marketspace pode acarretar a erosão da própria marca e da própria

imagem.

A exposição da marca nos entroncamentos eletrônicos

Se hoje uma agência deve estar onde as pessoas vão passar, em breve os canais

eletrônicos de um banco deverão estar nos "entroncamentos do comércio eletrônico

mundial" (ou mesmo tornarem-se "proprietários / controladores" de grandes

shopping-centers eletrônicos, o que envolve, inclusive, comprar empresas que

estejam no coração do negócio das telecomunicações ou controlar grandes redes

de pagamentos eletrônicos). Isso tudo para fazerem-se visíveis e terem

oportunidades de negócios, de intermediação e de fazer valer o prestígio de suas

marcas e moedas eletrônicas.

A Comp-U-Card (CUC) Internacional opera um serviço global de home-shopping que

tem 30 milhões de assinantes, a maioria dos quais não tem acesso à Internet, ainda.
--

Trata-se de acesso telefônico ou por conexão de computadores domésticos via

modem. Os assinantes pagam tarifas para terem acesso ao banco de dados da

CUC, que contém 250 mil produtos; comparam preços e condições, pagam por meio

de E-cash, e fazem os pedidos à CUC, que os repassa aos fabricantes, para

entrega domiciíiar". Esse serviço é vendido por vários bancos americanos, entre os

quais, o Citibank, como já vimos. Estes bancos acoplam o benefício do serviço da

CUC, aos seus cartões de crédito e com isso obtêm informações, tarifas e

oportunidades de intermediação.

5 MARTIN, J. c.. P - 62
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Do marketing de massa para o marketing individualizado

Na era do marketing de massa, os gigantes da indústria abocanharam grandes

fatias de mercado e grandes lucros usando a mídia de massa. Essa foi a fase das

grandes corporações da Sociedade Industrial e das grandes redes de TV. Mas, à

medida que o final do século XX se aproxima, o mundo se mostra envolvido pela

infraestrutura da Sociedade da Informação. As pessoas estarão se interligando às

redes por meio de dispositivos cada vez mais baratos e poderosos. Ao invés de

mercados nacionais de massa com pouca escolha para os consumidores, surgem

mercados globais fragmentados em nichos cada vez menores com infindáveis

opções de escolha. As manufaturas computadorizadas permitem a diversificação e a

customização em níveis tão econômicos quanto a produção em massa, permitindo

crescentemente satisfazer as necessidades de consumidores cada vez mais

específicos. Nós estamos mudando de bens padronizados em massa para bens

individualizados, de ciclos de vida cada vez mais curtos, recobertos de miríades de

variações e informações aqreqadas."

o diálogo é a essência do cybermarketing

Os clientes, cada vez mais desejam produtos e serviços fáceis de usar destinados

"especificamente para si mesmos". As empresas precisarão cada vez mais dialogar

com os clientes para entender seus desejos específicos. As home pages interativas

podem ser a forma mais poderosa de interação com os clientes.

6 MARTIN, 1. ç. P - 67
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Em 1983 a Texas Instruments era o maior anunciante do setor de micro-

computadores; pouco tempo depois, a TI desinvestiu sua unidade de micros porque

estava incorrendo em prejuízos intoleráveis. Em 1992 a IBM e a DEC eram os

maiores anunciantes da indústria de computadores; ambas estavam, entretanto, à

beira do desastre, apesar de serem detentoras de imagens corporativas fortíssimas.

O que ocorreu é que, na verdade, os clientes não estavam demandando imagem

forte, mas detalhado conhecimento a respeito de produtos específicos que

desejavam comprar. Para adquirir conhecimento detalhado para tomar uma decisão

de compra o cliente precisa ter acesso à investigação aprofundada sobre o produto.

Se queremos ter sucesso mercadológico, precisaremos facilitar o caminho para os

clientes. À medida que as opções de escolha se tornam cada vez mais variadas, os

clientes demandam cada vez mais informação, antes de decidir. Um tal processo de

aprendizagem demanda diálogo.

Decorrência disso é que as medidas tradicionais da Nielsen, que hoje formam a

base para os preços da propaganda, tornam-se irrelevantes no ambiente da

Internet. Nesta, a essência é a qualidade do contato, e não apenas o nível de

exposição. Visitantes de um site que retornam freqüentemente são muito mais

valiosos do que telespectadores que ignoram a maioria dos comerciais veiculados.

Feedback

Os profissionais de marketing usam a Internet para coletar valiosas informações

sobre clientes potenciais. Para serem induzidos a oferecerem informações sobre si

mesmos os indivíduos precisam ser recompensados de alguma forma. Isso pode vir
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na forma de um desconto especial, de gratuidades, de serviços customizados. Os

sites mais aprimorados envolvem os clientes em discussões e grupos foco sobre

como aprimorar produtos e atendimento.

Database marketing

Oatabase marketing visa segmentar o mercado em detalhe e usar a informação para

marketing direcionado, ao invés de marketing de massa. É essencial, hoje em dia, a

prática do marketing altamente direcionado, devido à crescente diversidade de

necessidades dos consumidores e de oferta de produtos. O tempo em que se podia

vender o mesmo produto para todos se perdeu no passado.

É geralmente mais proveitoso expandir os negócios com um já cliente do que tentar

conseguir novos clientes. Um estudo da Bain & Co., consultoria especializada em

loyalty, mostrou que um incremento de 5% na lealdade de clientes pode ser

traduzido em um incremento de 60% nos lucros. Ou elevar a retenção de clientes

em 2% pode ter o mesmo efeito que cortar os custos da empresa em 10%.7 Assim

como "zero defeito" deve ser um objetivo primordial para produção, zero defecções

(perda de clientes) deve ser um objetivo promordial para marketing. Os clientes

emitem vários e prematuros sinais sobre possíveis defecções. Se eles forem

detectados tempestivamente, há a chance de reverter a decisão. A interatividade e o

diálogo permitidos pela Internet são valiosos instrumentos para isso.

7 MARTIN, 1. ç. P - 72
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Um dilúvio de dados

No mundo do cybermarketing quantidades enormes de dados podem ser obtidas a

custo muito baixo. Esses dados têm que ser transformados em matéria útil para o

marketing focado. As tecnologias de data-warehousing e data-mining com

sofisticada análise on fine torna-se essencial para transformar o dilúvio de dados em

informações valiosas e utilizáveis. À medida em que mudamos de produção em

massa para produção "customizada" ou personalizada, temos que evoluir do

marketing de massa para o marketing individualizado.

As modernas empresas têm que usar a eletrônica para registrar as informações

sobre c/ientes que podem ser utilizadas no aumento dos benefícios para os próprios

clientes. E devem desenvolver suas técnicas de marketing no mesmo sentido da

individualização dos benefícios.

"Customização"

Os canais eletrônicos permitem às empresas (e aos bancos) "customizarem" o

atendimento a seus c/ientes de forma crescente.

A Custom Clothing Technology articulou os esforços da Levi's, das lojas de jeans e

dos fabricantes e os conectou aos usuários da Internet. Estes especificam suas

medidas, a cor e o modelo de jeans desejado e o encomendam pela \f\NVW. O

pagamento, claro, é feito por moeda eletrônica, instantaneamente. A entrega é
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domiciliar. Em breve muitas lojas físicas serão substituídas por lojas na Internet

parceirizadas com os furgões da FedEx.8

Vendendo através da Internet

Pela rede, pedidos podem ser feitos de qualquer lugar do mundo, da mesma forma

como catálogos e propaganda podem alcançar qualquer lugar do mundo. Se os

bens podem ser transmitidos digitalmente, como relatórios, informações, gravuras,

software, produtos e serviços bancários ou música, eles poderão ser entregues

imediatamente, pela própria rede. Em muitos ramos de atividade, a luta pelo

controle dos canais virtuais, em função disso, será brutal.

A ActivMedia, empresa dos EUA especializada em pesquisar o comércio pela

Internet afirma que "muitas empresas triplicaram suas exportações. por terem se

conectado à Internet"."

A rede permite alcance global e permite o acesso a muito mais informações por

parte dos clientes e dos vendedores. Além disso, os gerentes de marketing podem

obter muito mais informações sobre os clientes por meios interativos. O atributo da

interatividade permitirá ouvir os consumidores muito mais sensivelmente e reagir

imediatamente às suas observações, alterando e "customizando" produtos e

serviços.

8 MARTIN, J . .c. p - 62
9 MARTIN, J..c. p - 65
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Quando ligada às redes de lV a cabo, a Internet terá um dramático potencial para a

penetração direta das residências. É bom lembrar que 80% das empresas vendem

para intermediários, e estes é que detêm bases de clientes. Ora, as empresas

poderão usar canais de distribuição eletrônicos diretos, múltiplos, não somente a

Internet, para mudarem a sua forma de fazer marketing. Seu escopo passa a ser

domiciliar e mundial, ao mesmo tempo." Entretanto, alguns dos mais poderosos

detentores de grandes bases de clientes (e de informações detalhadas sobre eles)

são os grandes bancos varejistas. De modo que para estes há a opção de cedo

controlarem os grandes entroncamentos comerciais virtuais e atuarem como

intermediários prioritários do marketspace, ou verem a sua base de clientes ser

rapidamente atingida pela ação direta de milhões de comerciantes virtuais que a

eles terão acesso direto, sem disso se beneficiarem de forma alguma.

Propaganda e vendas pela Internet

Diferentemente da propaganda e do marketing direto tradicionais, o veículo Internet

pode ter propaganda interativa e "infocomerciais". Marketing e vendas interativas

são muito poderosos: podem habilitar consumidores potenciais a investigarem

profundamente os produtos que desejam por meio de informações e comunicação

estimulantes.

Enquanto os comerciais tradicionais veiculados pela mídia de massa alvejam todos

os consumidores, que os recebem de forma passiva, a mídia interativa da Internet

\O 6MARTIN, J. .c. p - 5
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permite aos prospects obterem informações apenas quando estão procurando por

elas, de forma ativa.

Catálogos via Internet podem ter abrangência e profundidade de informações muito

maiores e serem atualizados continuamente, além de serem distribuídos sem os

pesados custos de impressão e postagem.

A comunicação levada aos clientes de forma dirigida, por meio dos info-comerciais e

dos catálogos eletrônicos, deve ser imediatamente convertida em pedidos e em

transações computadorizadas, usando mecanismos de pagamento eletrônico. Parte

da conveniência de comprar eletronicamente é a capacidade que se tem de pagar

ou financiar as compras instantaneamente, no exato momento em que realizamos a

compra virtual. E seo sistema de pagamentos é fácil e eficiente, cada vez mais

comerciantes estarão dispostos a oferecer produtos e serviços através da Internet.

Aqui está uma grande oportunidade para os bancos virtuais.

Há uma regra de ouro no marketing virtual: Quando um usuário do comércio

eletrônico descobre algo que ele gostaria de ter, esse desejo momentâneo

deve ser imediatamente convertido num pedido e num pagamento, antes que a

"tentação" se desvaneça!"

Daí a necessidade de o profissional de marketing conhecer detalhadamente perfis e

propensões de consumo, de utilizar as informações com a máxima precisão para a

prática do marketing um-a-um e assim ser capaz de fazer ofertas pelo marketspace

11 MARTIN, 1. C. P - 63
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que sejam agudamente dirig.idase estimulantes a cada cliente individualmente. Isso

significa venda quase fechada.

A essencial alavanca das parcerias

No marketspace, as parcerias são uma forma de acesso, pelo controle de

entroncamentos fundamentais dos canais virtuais, mas são também forma eficaz de

atração e retenção de clientes. pela oferta múltipla e pela associação de marcas e

imagens positivas.

Algumas iniciativas extremamente recentes evidenciam esse tipo de movimento:

"Os bancos americanos estão incrementando seu assalto à Internet, por meio de

marcas e técnicas de comunicação em joint-venture, de modo a alcançar uma

parcela cada vez maior do mercado virtual. A American Express e a Yoyodine

Entertainment, uma empresa de marketing de relacionamento americana, lançaram

o "EZSpree". Essa promoção, lançada recentemente, visa guiar mais de um milhão

de compradores aos comerciantes da \MNW pelo estímulo de ganharem um prêmio

on-line de US$ 100 'mil, antes do Natal de 1997. "EZSpree" usa um esforço

promocional representado por banners e sinalizações através da WVVWque dirigem

os clientes aos sites dos patrocinadores, desta forma incrementando o

conhecimento 'desses sites por parte dos prospects.

O Etrade Group Inc, empresa de ponta no mercado dos investimentos on fine e o

Banc One estabeleceram um co-branded site na Internet, que oferecerá serviços
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financeiros integrados através da VWI/W. Através dessa aliança, os clientes do Bane

One poderão administrar seus investimentos usando os serviços on fine de compra

e venda, informações e administração de portfolio de títulos da Etrade. Em

contrapartida, os clientes da Etrade terão acesso on fine a um amplo leque de

serviços financeiros integrados, incluindo contas correntes, contas de poupança,

empréstimos, cartões de débito e de crédito prestados pelo Banc One. Para Christos

Cotsakos, presidente e CEO da Etrade: "Visualizamos a possibilidade do cliente de

acessar, controlar e documentar suas operações bancárias e seus investimentos

através de um único fornecedor on fine". Para Bruce Luecke, gerente geral do Bane

One Interactive Oelivery Services: "Esta é uma excelente oportunidade de "co-

mercializar" serviços financeiros através da Internet." 12

Comunicação visual intensa e interativa, interligada

Muitos consumidores, hoje, são aficionados dos vídeo-games e dos CO-ROMs.

Sons e imagens vívidos e estimulantes estão presentes nesses meios como

também, cada vez mais, na Internet.

Os CO-ROMs são usados para apresentações "dramáticas". Tanto quanto podem

ser entregues a vendedores, eles podem ser entregues aos próprios clientes, em

massa. Mais do que fazer apresentações de vendas, entretanto, os CO-ROMs

podem aditar comunicação gráfica avançada a bancos de dados de negócios.

12 Bank Marketing Intemational, October 1997, Lafferty Publications, p. 5
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Os CO-ROMs podem ser automaticamente acoplados à Internet. Vídeos, gráficos e

informações não dinamicamente mutáveis podem ficar armazenadas no CO-ROM

enquanto que a informação interativa e dinâmica transita pela Internet,

automaticamente acessada quando necessário. O pacote pode ser indexado, fácil

de navegar e focado em necessidades específicas do consumidor-alvo. Um CO-

ROM inteligente pode amplificar um diálogo via Internet por meio de melhores

imagens, música e filmes.

A superhighway de informações, quando madura, vai ter um impacto brutal sobre

marketing. Televisão digital e apresentações multimedia serão enviadas diretamente

aos clientes-alvo. A comunicação um-a-um será comum nas linhas digitais e em

circuitos de vídeo.

Cybermarketing afeta apenas o mundo da Internet?

Embora os argumentos acima tenham derivado basicamente de textos que enfocam

a Internet e o cybermarketing prioritariamente aplicado ao contexto da rede mundial,

é evidente que a mudança de paradigma, os problemas e as técnicas de marketing

sugeridas se aplicam a todos os meios de interação eletrônica entre clientes e

bancos.

A filosofia superior de marketing, a construção de marca e imagem, o como

comunicar, o como atrair clientes, o como retê-los, o como desenvolver produtos,

como posicioná-los, como segmentar, tudo isso deve ser tratado de um ângulo de
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visão elevado, com uma política abrangente e integrada, que terá reflexos sobre

todos os canais de distribuição remotos, múltiplos, alternativos e integrados.1

,1 !
"-'\ .

II ,A.,

Telas de vídeo-quiosques, de ATMs, de lVs e de PCs em sistemas home e office

banking deverão pertencer à mesma família de comunicação das telas, da\\h'ome
\,/ I

page do banco na Internet. Devem ser igualmente atrativas, igualmente dirigidas a

clientes-alvo, igualmente excitantes, capazes de criar oportunidades de negócios e

de fechamentos de venda instantâneos, com imediato pagamento eletrônico.

o mesmo brilho e o mesmo som dinâmico dos CD-ROMs acoplados
't

à" Internet
P'
telas dosestarão presentes tanto no video game banking como nas diversas

diversos equipamentos alternativos.

o mesmo banco de dados "turbo-comprimido" por data mining e data warehousing,

será aplicado à segmentação e ao marketing um-a-um, que resultará tanto em

comercialização via Internet como em comercialização por meios de, terminais

remotos colocados em locais de conveniência, em CD-ROMs ou em casa via smert-

Irphones, ou outros terminais simplificados.

Os produtos serão desenvolvidos para comercialização por meio de todos os canais,

apenas dirigidos à específica habitualidade dos clientes por meio de sistemas

especialistas e redes neurais.
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A mesma agilidade e a interatividade requeridos do diálogo via Internet estarão

presentes nos pagers e nos POAs dos futuro e tudo a respeito do cliente estará

contido nos smart cards, com possibilidade de acesso interativo de mão dupla.

o banco irá acompanhar o cliente onde estiver. Nos terminais POS do comércio, no

cartão magnético ou no smart card, em casa, no comunicador celular, seja ele

apenas um telefone ou um personal digital assistant visual interativo de alcance

global.

Em todos os momentos, de qualquer forma, de qualquer lugar, a imagem do banco

será comunicada com as mesmas cores, com a mesma música, com as mesmas

características e com a mesma interatividade e cybermarketing será responsável

pela coerência da comunicação, pelas técnicas de venda e pela efetividade

especialista dos sistemas de informação.

Esta é a razão pela qual queremos finalizar esta monografia procurando vislumbrar

quais serão os rumos do marketing bancário em função da explosão tecnológica da

maturidade da Sociedade da Informação que levou ao surgimento dos canais

eletrônicos remotos, múltiplos, alternativos e integrados.

Os Ps de marketing no banco virtual

Os tradicionais quatro Ps de marketing (produto, preço, promoção e ponto de venda)

e mais os três novos Ps de marketing (pessoas, processos e evidência física 13)

serão radicalmente transformados no cybermarketing.

13 de Phisical evidence. CHASTON, Ian. Excelência em Marketing. Makron, Brasil, 1992. P _ 165
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Os Ps de marketing no Cybermarketing

O velho banco O banco do futuro
varejista

Produto Um pequeno número de Ampla variedade de produtos produzidos por
produtos diversos fornecedores. Os produtos podem ser
comercializados em altamente customizados para clientes individuais,
massa, sem dependendo da estratégia e do posicionamento de
customização. cada banco.

Os produtos serão lançados e aperfeiçoados por
meios interativos nos quais o próprio cliente interfere.

Ponto de As transações ocorrem Os clientes se auto-servem a qualquer hora, em
venda usualmente em uma qualquer lugar e por qualquer meio.

agência ou em outros O banco alcança clientes e prospects onde quer que
pontos disponibilizados estejam.
pelo banco (ATMs ou As vendas são feitas por meios eletrônicos e
terminais POS). dispositivos de vídeo interativos diversos.

As agências especialistas restantes, fortemente
automáticas, terão um efeito importante em
transações sofisticadas e na tangibilização da
imagem do banco, para fortalecer a marca nos
canais virtuais.

Preço Preços fixos, Múltiplas opções de preço, incluindo precificação
padronizados, individual baseada no relacionamento total; fará
diferenciados no parte essencial da fórmula de precificação os hábitos
máximo segundo o de uso de canais, não apenas o hábito de consumo
macro-segmento a que de produtos.
pertence o cliente
(corporate, middle-
market, retail).

Promoção Marketing tradicional: Databased marketing altamente dirigido, usando
mídias de massa, resposta direta e e propaganda interativa um-a-um.
jornais, rádio e malas
diretas.

Pessoas Pessoas dirigidas, Pessoas que conhecem os objetivos organizacionais
treinadas segundo estratégicos e se posicionam na organização como
manuais para elos fundamentais de valor, pela sua interação
comercializarem pessoal ou virtual com os clientes.
padronizadamente, em Dominam bancos de dados, sabem deles extrair as
massa, produtos informações necessárias e sabem estimular os
padronizados e clientes certos para comprarem os produtos e
atingirem metas rígidas serviços certos.
numa estrutura típica de Têm o foco comercial dirigido para o relacionamento
comando e controle. global de longo prazo com os clientes.

Processos Foco na produção, na O processo começa com a interatividade com o
venda pessoal de cliente, que se torna participante do desenvolvimento
produtos, na escala e de produtos e serviços e avalia continuamente sua
em padrões, e na adequação às suas expectativas.
maximização dos Os processos são desenhados para facilitar a
resultados globais, cada máxima interatividade com os clientes.
um cuidando de fazer Os processos são articulados de forma a
com a máxima eficiência efetivamente alcançarem as expectativas dos
a pequena parte clientes.
funcional que lhe cabe As pessoas têm uma visão clara da totalidade do
nos grandes processos. processo, embora não percam de vista sua

contribuição peculiar individual para o sucesso do
conjunto.
Domínio da venda eletrônica sobre a venda pessoal.
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Evidência A evidência física está A evidência física se traduz:
física em uma rede de • pelo efetivo valor entregue aos clientes,

agências, postos de individualmente, segundo suas necessidades e
atendimento e outros expectativas específicas;
dispositivos físicos de • por uma estrutura de canais múltiplos,
atendimento, como alternativos e integrados, que envolvem desde
ATMs, redes de agências especialistas em locais de conveniência
terminais POS e cartões a smart-cards;
magnéticos distribuídos • por uma estratégia global de canais e pela
em massa .. coerência da comunicação em todos eles;

• por marcas muito fortes e efetivos resultados;
• pelo controle de canais e pela liderança de uma

rede de colaboradores bancários ou não.
h -fonte: CHASTON, lan. Excelencla em Marketmg. Makron, Brasil, 1992. P - 165. Adaptaçao e

ampliação de Iberê Arco e Flexa

o grande dilema do cybermarketing e do marketspace: como atrair novos

clientes, realizar negócios e elevar o cross-selling no mundo da distribuição

eletrônica remota?

À medida em que os bancos "expulsam" os clientes para meios de atendimento

remotos estão afastando de suas agências, e portanto de seus gerentes e

vendedores, os prospects para a venda de produtos e para a realização de

negócios. Ora, como os clientes do futuro "adorarão" a conveniência oferecida pelos

bancos para não precisarem ir a agências, esse movimento crescerá

aceleradamente. É interessante mencionar, neste aspecto, que fazer compras tem a

componente "conveniência", mas tem também o componente "lazer". Por isso, a

emergência do home-shopping encontrará limites no componente lazer, o que não

deve ocorrer com home-banking, visto que dentre os motivos de ir a um banco de

forma alguma aparece o lazer como fator importante.

A migração para o atendimento remoto diminui o tempo de permanência do cliente

em agências, gradativamente eliminando as oportunidades de vendas e de
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relacionamento pessoal. Com o declínio (e para alguns a total eliminação) da ida às

agências, outros meios de alcançar os consumidores que usam canais eletrônicos

terão que ser desenvolvidos pelos bancos.

A evolução do marketing bancário de massa para o marketing um-a-um, por esse

motivo, é uma evolução fundamental. Será necessário montar bancos de dados,

sistemas interativos e sistemas inteligentes que permitam, efetivamente, a

identificação de necessidades e expectativas individuais, a "customização" e a

personalização do atendimento dos produtos e dos serviços e a sua direta e

imediata aplicação avendas. Tudo isso de forma interativa e evolutiva.

A evolução da propaganda de massa veiculada por meios eletrônicos de massa,

para meios dirigidos, interativos e especializados veiculados por meios de

interligação eletrônica, deverá acompanhar essa evolução, substituindo

gradativamente, no princípio, mas aceleradamente, em poucos anos, a propaganda

tradicional. Martin Nisenholtz, ex-vice-presidente de marketing interativo da Ogilvy &

Mather prevê que, no máximo em 5 ou 10 anos, o marketing digital interativo

predominará."

Como consequência, atrair, reter clientes, realizar negócios e vender produtos por

meio de cybermarketing e canais eletrônicos remotos nos grandes bancos varejistas

implica em um esforço que combina:

14 BAUER, James L. Distribution 2000. Lafferty Publications, Ireland, 1995. P - 359

• _k._ I
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(1) a construção de uma marca muito forte;

(2) o estreito conhecimento dos clientes em termos de hábitos (os produtos que já

possuem, sua lucratividade potencial, sua propensão para consumo de outros

produtos e suas preferências a respeito do uso de canais) e perfil/estilo de vida

(idade, posição no ciclo de vida, renda, origem da renda, patrimônio, residência);

(3) a potencialização dinâmica e atualização permanente dos bancos de dados, por

meio de sistemas inteligentes / especialistas, e sua efetiva aplicação prática na

comercialização, com técnicas de marketing-um-a-um;

(4) a comunicação focada; dirigida, por meio da qual as ofertas tenham o máximo

appeal possível para cada cliente em particular;

(5) o uso de técnicas de comunicação eletrônica com resposta interativa direta

utilizando meios avançados de telemarketing, canais especializados de TV a

cabo, Internet, CD-ROMs, comunicação via PC, PDAs, etc;

(6) a disponibilização de um leque de canais múltiplos, alternativos e integrados;

(7) programas de loyalfy que estimulem o estabelecimento de um relacionamento

com o banco e sua manutenção a longo prazo;

(8) a combinação de ofertas múltiplas provindas de uma rede de parceiros

especialistas especificamente selecionados;
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(9) pessoas especializadas e capacitadas em se comunicar eletronicamente, obter

feedbacks dos clientes, vender produtos e serviços a grupos de clientes cada vez

mais específicos e realimentar continuamente o banco de dados de marketing;

(10) a conexão efetiva dos bancos de dados de marketing com os processos de

criação e desenvolvimento de produtos;

(11) a customização e personalização de produtos, serviços, preços e todo o

composto de marketing envolvendo os produtos;

(12) a adoção de uma nova filosofia organizacional cujo valor supremo seja o foco

no cliente e dele derivem toda a estrutura e todos os processos organizacionais

fundamentais.

A ação mercadológica futura dos grandes bancos varejistas

o que faremos a seguir é traçar linhas de ação que enderecem os pontos

fundamentais da possível estratégia mercadológica futura dos grandes bancos

varejistas em ambiente competitivo dominado pelo marketspace, pelo

cybermarketing, e por um conjunto de canais eletrônicos remotos, múltiplos,

alternativos e integrados.
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As linhas de ação abraçam os seguintes tópicos:

• Clientes: a segmentação básica

• O banco de dados de marketing

• O sistema de informação e controle para marketing

• O plano integrado de canais de distribuição

• O posicionamento nos entroncamentos da superhighway de informações

• O controle de meios e canais-chave

• O fortalecimento da imagem e da marca

• A comunicação

• A tangibilização do banco

• A liderança de uma rede de parcerias

• A atração de clientes

• Vendas e relacionamento

• A retenção de clientes: loyalty
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Clientes: a segmentação básica

Os bancos terão três tipos básicos de clientes, sejam estes pessoas físicas ou

pessoas jurídicas:

1. Os que serão servidos padronizadamente

2. Os que serão servidos por meios de "custornização" em massa

3. Os que serão servidos por marketing um-a-um

A segmentação básica deriva de uma curva ABC de valor específico de cada

cliente.

Quantidade
de clientes

Clientes de
mais alto valor

Marketing de massa
Customização em
massa

Marketing Valor do cliente
um-a-um

fonte: o autor
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Analisando a sua base de clientes, os bancos deverão separá-los em três grupos de

importância, segundo sua (1) significância estratégica, sua (2) relevância em termos

de geração de receitas e o (3) montante de geração efetiva de resultados."

Cada cliente deverá ser avaliado perante cada um destes três critérios à luz de uma

grade de avaliação qualitativa quantificada pré-definida. Um programa de

computador fará essa avaliação, atribuindo para cada cliente um escore global de

importância.

Avaliando as massas de clientes e a disponibilidade atual dos recursos de

atendimento mantidos pelo banco, a administração definirá as duas linhas de corte

mostradas no diagrama acima. As linhas de corte serão determinadas pela

capacidade instalada de atendimento. É evidente que um banco poderá atender:

a) Muitos clientes de forma massificada = segmento C

b) Vários clientes de forma "customizada" = segmento B

c) Poucos clientes de forma personalizada = segmento A

Os clientes serão agrupados, afinal, nos três segmentos básicos acima definidos.

Entretanto, é importante notar que, embora haja uma estratificação básica ABC da

clientela, a verdadeira gestão dos clientes será feita através de modelos de

segmentação dinâmica que agruparão os clientes de diversas formas,

continuamente, segundo variáveis que se modificam também dinamicamente.

15 WHITNEY, John o .Strategic Renewal for Business Units. Harvard Business Review, Jul/Aug 1996, p.84



A moderna distribuição dos grandes bancos varejistas e suas consequências para Marketing 386

O banco de dados de marketing

o banco de dados de marketing obedecerá uma estrutura de prioridades compatível

com a segmentação básica. Obviamente, os investimentos e o custo de carregar

informações detalhadas em nível individual só fazem sentido econômico para os

clientes dos segmentos A e B.

Os componentes substantivos fundamentais do banco de dados incluem:

Perfil

Sexo, idade, posição no ciclo de vida, renda (conhecida ou inferida pelos hábitos de

consumo), fluxo de caixa, profissão, origem da renda, dados patrimoniais

hábitos de consumo de produtos, dados referentes a estilo de vida, faturamento,

capital, ramo de atividade, atividade(s) específica(s), colaterais, grupos econômicos,

outros.

Hábitos

Consumo de produtos e serviços bancários, consumo de produtos e serviços não-

bancários, uso dos cartões de compra, uso de meios de pagamento, uso de canais

de atendimento I distribuição, histórico de resposta a estímulos de marketing

diversos, quantidades e valores, indicadores de cross-selling, uso de outros bancos,

outros.
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Feedbacks

Indicadores de satisfação, repetição de compras, reclamações, sugestões, redflags

de relacionamento (quedas em relação à habitualidade), indicadores de lealdade,

alterações bruscas de relacionamento, vencimentos e renovações de negócios.

Os outputs fundamentais dos bancos de dados serão:

Escore global de relacionamento, propensão a consumir determinados produtos,

fimings e oportunidades de consumo, mudanças significativas no estilo de vida,

receitas geradas, custos incorridos, resultados econômicos finais, evolução dos

indicadores, isenções, rebates e prícing diferenciado, indicações objetivas para

ajustes em produtos, canais e processos de atendimento, customização e

personalização destes.

o sistema de informação e controle para marketing

O banco de dados de marketing será efetivo quando permitir a avaliação precisa do

desempenho dos clientes, e o agrupamento desses resultados por segmentos e

sub-segmentos, por mercados, por produtos, por canais, por fornecedor e por

unidade de negócios, segundo a estrutura comercial existente no banco.

O sistema deve ser capaz de emitir indicações precisas para a tomada de decisões

e para a ação comercial, envolvendo correções, inovações, vendas, renovações,

fidelização de clientes.

- I
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Um bom sistema de informações de marketing deve responder imediata e

continuamente a questões sobre:

• dimensão e potenciais de mercados, clientes e segmentos de clientes

• a existência de prospectse a ameaça de defecções

• penetração de mercado e share-of-wallet

• as ações de concorrentes, seus resultados (econômicos e mercadológicos) e

seus efeitos sobre a base de clientes

• percepção de imagem

• grau de satisfação de clientes, de segmentos e de sub-segmentos de clientes

Os outputs do sistema de informações de marketing devem ser estratificados em

diferentes níveis de decisão e ação:

• nível estratégico, para a alta administração

• nível gerencial, para a otimização de processos, produtos e canais

• nível tático, para a ação comercial da força de vendas, seja ela pessoal ou

automática

Em todos os casos, o sistema de informações deve fluir, circular e ser realimentado

livremente (salvo as restrições inerentes aos níveis acima referidos)

por meios eletrônicos.
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Por sentido de economia e pragmatismo, somente devem ser produzidas e

veiculadas as informações que tenham utilidade e efeito diretos para a ação

estratégica, gerencial ou tática.

o plano integrado dos canais de distribuição

Um banco grande varejista deve considerar todas as modalidades de distribuição

mencionadas nesta monografia, tendo sempre em mente a emergência do conceito

de Banco AAA (anywhere, anytime, anyway) que será impositiva para aqueles que

queiram ter uma posição dominante no mercado. A pressão competitiva

praticamente exige que todos os grandes varejistas disponibilizem todos os canais,

como se tem observado em todo o mundo e no Brasil, igualmente.

Entretanto, a exata composição de canais e a prioridade que o banco dará a cada

um deles depende do posicionamento estratégico, sobretudo dos clientes e

mercados-alvo definidos como target.

o estrito conhecimento da base de clientes e seus hábitos de uso de canais serão a

porta de entrada para a definição de um plano de distribuição integrado. A partir do

estudo das especificidades dos clientes-alvo I segmentos de clientes-alvo e de suas

tendências de uso de bancos é que deverão ser definidos os canais prioritários e

que, como tal, devem receber os maiores investimentos. A estratégia do me-too,

aqui, pode representar um impacto brutal em termos de custos sem agregar um

único ponto na escala de satisfação desses clientes-alvo.
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O plano integrado de canais de distribuição deve definir:

• Papel e a frequência da distribuição tradicional: agências e derivados, sobretudo

como meio de conduzir transações mais sofisticadas e tangibilizar a imagem e a

presença do banco na mente do cliente.

• Tipos de agências e derivados a serem implementados, os tipos de mercados- .

alvo, os tipos de pontos comerciais desejados, suas dimensões, seu staff, seus

equipamentos de auto-serviço, produtos e serviços que prestarão, etc.

• Tipos e quantidades de canais remotos físicos: ATMs, vídeo-quiosques e

terminais EFTPOS nos pontos de venda do marketplace. Leque de serviços

prestados por esses terminais.

• Tipos e dimensões de atendimento por meio de telefone: convencionais, fax e

telefones inteligentes. Leque de serviços prestados por esses canais.

• Canais de acesso remoto domiciliar (home & office-banking): tipos (micro-

computador, TV interativa, PDA, pager e vídeo-game com linhas diretas). Leque

de serviços prestados.

• Banco virtual, via Internet.

• Cartões de débito, de crédito e smart-cards.
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O plano estratégico de distribuição deve desenvolver mecanismos de

direcionamento dos clientes desejados para os canais desejados, de modo a torná-

los rentáveis, ao mesmo tempo que satisfeitos em suas expectativas essenciais.

Claro está que o leque de produtos, serviços e canais disponibilizados será

completamente diferente conforme sejam clientes standard, clientes customizáveis

ou atendidos personalizadamente (curva ABC). Desse modo, os custos incorridos e

o preço serão determinantes do direcionamento dos clientes-alvo para os canais

adequados.

Ponto fundamental é a construção das capacitações e da infra-estrutura básica para

integração dos canais. A integração dos canais é essencial para que se alcance, na

cabeça do cliente, a imagem do anytime-anywhere-anyhow. Os investimentos

estratégicos, aqui, serão de grande monta e o orçamento e o fiming dos

investimentos serão parte crítica do plano integrado de canais.

o posicionamento nos entroncamentos do marketspace

o desafio fundamental será ocupar os melhores "pontos comerciais" no

markefspace e atrair tráfego de clientes para esses pontos comerciais. Disso

resultarão as oportunidades para a realização de negócios bancários.

o markefspace será igualmente invadido por bancos de grande varejo, por bancos

especialistas com propostas de valor muito dirigidas e por não-bancos (sobretudo

empresas dos ramo de telecomunicações, de informação e de cartões de crédito I

débito I smarf-cards) que se habilitam às transações financeiras via markefspace,
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também com propostas de valor inovadoras. Isso tudo com muito amplo alcance,

apesar de os custos envolvidos serem praticamente paritários entre os diversos

concorrentes. A competição será muito intensificada.

Ocupar os melhores pontos comerciais no marketspace significa tornar-se uma

opção prioritária para o cliente como porta de entrada para o mundo do comércio e

das transações financeiras por meio de canais remotos, eletrônicos. Home-

shopping, ou virtual-shopping e home-banking, ou virtual-banking formam um par

inseparável nesse novo ambiente competitivo. Isso significa assumir a .liderança no

canal. O banco deverá estabelecer cada vez mais sua marca, tanto no marketspace

como no marketplace, desenvolver formas ostensivas de presença em todos os

canais remotos pelos quais tenha optado, atrair tráfego de prospects e clientes para

seus sites e terminais por (1) tornar-se obrigatório na solução de problemas das

pessoas e (2) tornar-se uma opção interessante para a realização das compras de

bens e serviços das pessoas, sempre que isso se mostre adequado na relação de

confiança que se estabelece entre o cliente e seu banco.

Uma pessoa terá, digamos, múltiplas opções para comprar produtos ou serviços no

marketspace. Uma parte delas estará operando seus terminais domiciliares, PCs,

TVs interativas, etc. A totalidade, entretanto, terá acesso a terminais eletrônicos

disponibilizados pelos bancos em pontos de conveniência. Os bancos têm a

possibilidade de estabelecer uma maior familiaridade das pessoas com os meios de

acesso ao marketspace por que são as empresas pioneiras na exposição dos

clientes a esse conceito. Hoje, praticamente uma minúscula parcela da população

usa meios remotos eletrônicos para fazer compras, consultar seus médicos ou
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solicitar serviços. Mas a grande massa da população está já há vários anos exposta

ao marketspace através dos bancos e dos meios de auto-atendimento já

disponibilizados por estes nos últimos vinte anos. Para os usuários de bancos já se

tornou usual usar ATMs, terminais EFTPOS e telefones para realizar suas

transações; assim sendo, os bancos estão em vantagem, neste momento, para

agregar maior valor aos seus próprios serviços através da conexão de outros

fornecedores de bens e serviços por meio de seus canais múltiplos, alternativos,

virtuais e integrados, todos eles atuando sob sua imagem I marca (= credibilidade).

Liderar um bloco de parceiros comerciais sob sua marca atrai tráfego de clientes e

prospects e lhes oferece um enorme espectro de conveniência, a par da segurança

inspirada pela credibilidade da marca.

Nesse sentido, os grandes bancos varejistas, como controladores de grandes bases

de clientes e como detentores de informações priviliegiadas sobre seus perfis e

hábitos de consumo, passam de intermediadores financeiros simples para

controladores de canais de comercialização fundamentais no espaço virtual,

mudando o seu papel atual e invadindo espaços hoje ocupados pelo grande

comércio varejista e pela grande mídia de massa. O talento desenvolvido nesse

novo papel dará ao banco não só a oportunidade de ampliar os seus negócios

tradicionais de intermediação, como lhe dará um acesso cada vez maior a

informações e à ampliação das bases de clientes, realimentado-se a si mesmo

como canal prioritário e parceiro prioritário para a realização dos negócios no mundo

virtual. Ao contrário, os bancos que falharem ou retardarem sua percepção sobre a

emergência do marketspace, e deixarem que outros ocupem os grandes

entroncamentos comerciais do marketspace, verão sua base de clientes e seu
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banco de dados ser corroídos rapidamente pela concorrência, especialmente pelos

novos entrantesprovenientes das indústrias de telecomunicações, da informação e

de cartões, que podem assumir rapidamente a liderança dos canais virtuais.

Em suma, no marketspace, o cliente poderá ter como opção "fazer compras em seu

banco" (o seu tradicional parceiro que guarda o seu dinheiro e em quem ele confia)

e fará o pagamento ou o financiamento automaticamente através do seu banco.

"Deseja comprar uma geladeira nova? Veja as opções que o Itaú lhe oferece. O

financiamento é imediato e automático, a entrega é domiciliar. Tudo, sem sair de

casa!"

"Gostou deste automóvel, hem? Sente-se aqui no terminal multimídia interativo do

Bradesco e você escolherá os opcionais que deseja, a forma de pagar, o

financiamento é automático, combinará a data de entrega, contratará um seguro,

contratará o licenciamento. Esse banco faz tudo!"

Entretanto, há que se avaliar cuidadosamente essas propostas propositadamente

estereotipadas. É perfeitamente possível que movimentos tais possam abalar a

credibilidade do banco, ao invés de alavancá-Ia. Aqui está um campo de pesquisa

profunda quanto a comportamentos do consumidor do marketspace que devê ser

perscrutado criticamente, e em detalhe, antes de se adotar tal movimento

estratégico.
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O controle de meios e canais-chave

Os canais-chave são todos aqueles já mencionados que definimos como canais

eletrônicos, remotos, múltiplos, alternativos e integrados. O banco deverá procurar

estabelecer uma como que "onipresença", posicionando-se ostensivamente, a partir

de seu plano integrado de canais, em todos os lugares em que as pessoas e as

empresas farão compras e realizarão negócios: os lugares em que as pessoas têm

que estar ou os lugares em que as pessoas querem estar.

Obviamente, essa "onipresença" demanda a formação de parcerias para alavancar

recursos e diluir os riscos inerentes a movimentos isolados.

Os meios-chave, por sua vez, no estabelecimento do markefspace, incluem meios

de comunicação, de transmissão de dados, de energia, de telefonia, emissão de TV

a cabo ou via satélite, desenvolvimento de softwares e browsers, e demais meios

existentes ou que venham a emergir no ambiente tecnológico na maturidade da

infraestrutura da Sociedade da Informação.

O banco dominante no futuro ambiente competitivo determinará a sua "onipresença"

como opção prioritária no markefspace para a realização de compras, negócios e

intermediação desde que seja ostensivo em todos os canais remotos e que detenha

o controle de alguns meios-chave. Nesse sentido, o rápido e prematuro

estabelecimento de parcerias com empresas dos ramos de comunicação,

telecomunicações e informações é fundamental.
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O fortalecimento da imagem e da marca

As ofertas no comércio via marketspace serão tantas e tão variadas, e provenientes

de tantas fontes, que as pessoas terão temor de se expor ao risco de realizar

negócios com os possíveis futuros "estelionatários virtuais". Haverá ofertas

mirabolantes, realmente tentadoras, que poderão ser concretizadas em frações de

segundo, ou mesmo permitir o tempo suficiente para que informações confidenciais,

senhas eletrônicas, etc. sejam capturadas por hackers experimentados.

Nesse sentido, por exemplo, realizar compras e negócios num terminal de um banco

de marca forte e confiável pode ser algo extremamente atraente do ponto de vista

de segurança. Como também realizar os negócios, compras e financiamentos

automáticos através de um site de um forte e respeitado banco na Internet, que se

recobre de dispositivos de segurança, códigos encriptados e firewalls de proteção

das informações, pode ser um extraordinário diferencial competitivo.

Grandes bancos varejistas têm a vantagem da imagem e da credibilidade

chancelada pela aceitação de bases de clientes muitas vezes na casa dos milhões.

A partir desses atributos de credibilidade, o banco pode e deve estabelecer uma

associação direta e perfeita entre a modernidade e a conveniência de realizar

compras de bens e serviços e fechar negócios e investimentos por meio do

marketspace e os atributos de segurança e credibilidade, inerentes a um grande e

tradicional banco.
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Será extraordinariamente importante o "efeito halo" por meio da realização de

parcerias 'com marcas fortes de produtores de bens tangíveis ou provedores de

serviços, financeiros ou não, de qualidade superior. Imagine-se o efeito sinérgico de

marcas fortes de empresas respeitadas atuando em conjunto, parceirizadamente, no

marketspace: isso em breve será fonte fundamental de vantagem competitiva,

ademais, sustentável.

A comunicação

A comunicação empresarial não terá seu escopo fundamentalmente alterado: os

bancos continuarão projetando a imagem corporativa, cada vez mais, e os atributos

específicos de seus produtos ou serviços, procurando estimular as vendas.

o que vai ter que ser dominado, o mais prontamente possível, é a direta vinculação

entre as fontes privilegiadas de informação que os bancos têm de seus clientes e a

colocação em ação dessas fontes de informação para efetivamente realizar

negócios de forma direcionada.

Por meio dos terminais múltiplos, alternativos e integrados, os bancos terão que não

apenas realizar transações e prestar serviços, como também que se comunicar

eficientemente - e direcionadamente - com cada cliente. Cada momento de acesso

de um cliente a um computador de um grande banco será uma extraordinária

oportunidade de comunicação e de venda de bens e serviços. próprios ou de

parceiros.
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Por exemplo, a sua família acabou de crescer, e você foi premiado com um lindo

bebê. Ao pagar a conta do hospital e o obstetra, você usou um cartão de crédito e

com isso você informou ao seu banco desse grande evento em sua vida. Na

semana seguinte, sua esposa volta à vida normal e telefona para o banco para fazer

o pagamento de uma conta. Feito o pagamento, uma cortês atendente lhe pergunta

como está o bebê e lhe faz uma oferta irrecusável de fornecimento domiciliar de

fraldas descartáveis e outros produtos de um kit bebê que estão sendo

disponibilizados por uma empresa especializada e que fará a entrega domiciliar,

periodicamente, na medida do consumo normal do seu bebê, tudo isso com débito

automático em sua conta corrente, sendo as compras computadas em um programa

de loyalfy que credita uma parcela dos negócios numa poupança especial para a

educação da criança, que ainda sorteia, periodicamente entre os clientes um viagem

de recreio à Disney, com direito a acompanhante.

Ainda uma vez, usamos a "alegoria" acima como um estereótipo exagerado do que

pode vir a ser o comércio via markefspace e como estereótipo deve ser interpretado,

não implementado sem ampla e profunda investigação dos desejos e do

comportamento do futuro consumidor. Ainda assim, qual tende a ser o efeito de um

tal tipo de atendimento sobre a fidelidade de um cliente?

De outro ponto de vista, a comunicação direta, por meio dos canais remotos,

múltiplos, alternativos e integrados pode e deve ser interativa.

Tanto o uso de um terminal bancário em um supermercado como o acesso do sife

do banco na Internet podem ser dotados de interatividade. Pela interatividade o
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banco poderá customizar o produto vendido, ou o serviço prestado, além de colher

informações diretas sobre a preferência ou insatisfações de seus clientes. Essa

informações orientarão ao banco para que faça a atualizacão ou upgrade

permanente dos produtos e serviços.

A comunicação será essencialmente de duas mãos e cada vez mais dirigida,

usando meios de comunicação diretos.

As tecnologias de multimídia, TV interativa, modernas telas de vídeo avançadas,

redes neurais de auto-programação, data-mining e data-warehouse e os meios de

comunicação avançados que resultarão na superhighway de informações farão das

atuais emissões televisivas de massa uma página no livro da história da

propaganda, sendo diretamente vinculadas com a maturidade da Sociedade

Industrial. O futuro próximo, para as comunicações, representa nada menos do que

uma quebra de paradigma na comunicação comercial, migrando da massa e da

passividade, para a comunicação one-to-one interativa.

Nesse sentido, os bancos têm que dominar seus bancos de dados e fazerem com

que estes interajam com os clientes através de meios de comunicação dirigidos,

usando as velhas técnicas de programação visual que agora fluirão pelas telas dos

ATMs, dos vídeo-quiosques interativos instalados nas mini-agências especializadas

ou nos shoppings abertos e, sobretudo, pelas telas próprias de seu site, ou dos sites

de seus parceiros comerciais, na Internet.
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Tudo isso com a mesma proposta inconfudível de comunicação visual e auditiva que

reforce a marca e os atributos dos produtos e serviços do banco e de seus

parceiros. Onde você estiver, a marca de seu banco estará presente, sempre da

mesma forma e com os mesmos atributos: um grande "guarda-chuva" de

comunicação, cada vez mais pessoal, dirigido e interativo.

Outro aspecto interessante, é que o banco deverá mudar da postura simples de

anunciante de hoje, porque passa a ser também veículo de comunicação. além de

canal. Claro, será veículo enquanto líder de um ou mais canais e líder de uma rede

de parceiros comerciais que farão negócios com os clientes do banco, através dos

recursos de comunicação do banco. Os terminais do banco, quaisquer que sejam, e

seus sites na Internet, serão veículos de comunicação comercial para seus

parceiros, e portanto o banco deverá administrar também o seu negócio e os seu

relacionamento com os seus anunciantes, enquanto veículo.

Um grande banco varejista, com uma enorme base de clientes, com forte

credibilidade e quase "onipresente" no marketspace será um estupendo canal para

seus parceiros comerciais e um poderoso veículo de comunicação dirigida e

interativa, que dará a toda a constelação de valor que gravita em torno dele uma

enorme dependência de suas capacitações enquanto canal de viabilização de

negócios e como veículo de comunicação eficiente.
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A tangibilização do banco

o banco deverá tangibilizar cada vez mais a sua marca e a sua imagem através de

sua rede de atendimento físico, agências e derivados, terminais e derivados. Cores,

ambientes, a comunicação, tudo trabalhará em conjunto no sentido de tangibilizar a

imagem do banco.

Da mesma forma seus atributos de exteriorização material física, como os cartões

de crédito, de débito e sobretudo os smart-cards. A não ser que o banco tenha o

peso suficiente de uma marca que se sobressaia em seu ambiente competitivo, a

tendência é que as marcas mundiais VISA, Mastercard e American Express

dominem completamente o gigantesco mercado dos meios de pagamento. Nesse

sentido, a evidência da marca do banco nos cartões que distribua a seus clientes

deve ser tratada como uma prioridade fundamental para a formação de sua imagem

e para a sua própria tangibilização enquanto organização de serviços.

Mas a maior novidade nesse setor é vinculada à liderança de uma constelação de

parceiros comerciais para a oferta múltipla e integrada de bens e serviços. O banco

tem agora a oportunidade de tangibilizar a sua marca e a sua presença em cada

produto vendido, em cada nota fiscal emitida, em cada financiamento feito, em cada

entrega realizada.
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A liderança de uma rede de parcerias

o desafio de mudar radicalmente, agregando a competência de distribuição via

marketspace, ao lado dos meios tradicionais, não inclui, apenas, a compra de

equipamentos eletrônicos e a disponibilização de vários canais remotos, múltiplos,

alternativos e integrados.

No marketspace é essencial uma boa marca e uma boa imagem para atrair tráfego

de prospects para os meios de atendimento eletrônicos. A atração do tráfego far-se-

á a partir de uma proposta de valor superior que oferecerá ao cliente sobretudo

segurança, conveniência e oferta múltipla.

A segurança advirá da força da marca e da credibilidade. A conveniência advirá da

quase "onipresença" do banco nos locais e nas horas em que o cliente queira fazer

negócios . Entretanto, é improvável que nessas horas e nesses locais em que o

cliente queira fazer negócios haja apenas interesse por negócios típicos do setor

financeiro. Isso aponta no sentido de que o banco, no marketspace, será bastante

mais que um banco, no sentido em que hoje o conhecemos.

o jogo fundamental será:

• marca forte, segurança :;
• grande massa de clientes
• anywhere - anytime - anyhow
• oferta múltipla L- ~

Veículo de comunicação
crítico no cybermarketing
e canal de distribuição
prioritário no marketspace
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A oferta múltipla inclui oferecer, através de um mesmo canal e por meio de uma

mesma interação, os produtos e serviços que atendam especificamente as

necessidades dos clientes-alvo individualmente considerados.

Um banco não poderá se especializar em todos os mercados e clientes, tanto

quanto não conseguirá produzir competentemente todos os produtos e serviços do

mercado financeiro. Por exemplo, é improvável que um mesmo banco consiga

desenvolver e administrar opções de fundos de investimentos que abranjam todas

as possibilidades e todas as preferências do mercado. A oferta múltipla para as

demandas múltiplas de hoje exige expertise elevada, ou alto grau de especialização

na gestão dos fundos. A melhor alternativa para os grandes varejistas, pois, será

comercializar, por meios de seus canais e para a sua base de clientes, fundos de

investimentos de diversos especialistas, estes sim, em conjunto oferecendo todas as

opções que o mercado demanda. O mesmo se diga de meios de pagamento, de

operações de financiamento estruturadas, de seguros, de planos de previdência

privada.

Consequência disso é que a escolha e a montagem de 'uma rede de parceiros no

setor financeiro, propriamente dito, em âmbito mundial e nacional, é um movimento

. estratégico importante para os bancos grandes varejistas, desde já.

Mas isso não é tudo: o fator conveniência está fazendo convergir home-shopping e

home-banking, como já vimos. A atração do tráfego de clientes inclui oferecer outros

produtos que não os caracteristicos do setor financeiro. Portanto, a montagem de

uma rede de parceiros se estende para produtores de bens e serviços que refogem
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ao escopo tradicional dos bancos. Um banco varejista da era da conveniência e do

marketspace é um intermediador financeiro, sim, mas suas oportunidades de

intermediação derivam essencialmente das oportunidades que criar para fazê-lo.

Isso adiciona ao conceito AAA, anywhere, anytime, anyhow, a idéia de vender o que

o cliente quiser comprar nas horas de sua maior conveniência.

Uma vasta gama de produtos e serviços produzidos por parceiros idôneos poderá

ser vendida pelos bancos, que são candidatos naturais, hoje, à liderança de uma

rede de parceiros.

A atração de clientes

o primeiro passo para atrair clientes é ter uma imagem de confiança e credibilidade

forte.

Ao lado disso, será essencial oferecer uma proposta de valor superior em termos de

conveniência e oferta mútipla, como já dissemos.

A atração dos clientes se dará, fundamentalmente, pela qualidade (dos serviços, do

atendimento, dos produtos) que a atual.base de clientes reconhece no banco. Uma

ampla base de clientes atual satisfeita exerce um enorme poder de atração sobre

novos clientes. Ao lado disso, a atração dos clientes se dará por estar presente

ostensivamente em todos os momentos em que um cliente simplesmente deseje

efetuar uma compra ou uma transação financeira.
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O grau de satisfação do cliente e a realização de negócios serão muito alavancados

se o banco assumir, ademais, uma postura pró-ativa na oferta de produtos e

serviços dirigidos por um sistema de informações inteligente, que rastreie, que

perscrute e que identifique as necessidades de compras de cada cliente e crie

oportunidades de vendas dirigidas, com alto grau de eficiência, seja por meios

humanos ou por meios puramente eletrônicos.

Finalmente, a atração de clientes deriva de o banco coordenar uma rede de

parceiros que o auxiliem a vender produtos e serviços e, por meio destes, ter acesso

direto a milhares de prospects que ainda não são clientes do banco. Na verdade,

como centro de uma constelação e principal canal de distribuição para uma vasta

gama de colaboradores, o banco não só cativa parceiros pela base de clientes que

já controla como captura novos clientes canalizados por esses parceiros, ampliando

cada vez mais o seu poder de negociação em relação a parceiros e aos próprios

clientes.

A atração de clientes se resume, então, fundamentalmente:

• na construção de forte imagem e forte marca

• em forte presença no marketplace e na quase "onipresença" no marketspace

• na manutenção da qualidade e da satisfação já obtida com a base atual de

clientes

• no desenvolvimento de sistemas de informações inteligentes que potencializem a

aplicação do marketing um-a-um

• na atitude pró-ativa de vendas dirigidas, sistêmicas
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• em atuais clientes atraírem novos clientes

• em parceiros atraírem novos clientes

Vendas e relacionamento

Uma atitude pró-ativa de vendas é essencial para o desenvolvimento do banco.

A atitude pró-ativa de vendas não quer dizer o "bombardeamento" contínuo dos

clientes com produtos padronizados apoiados por campanhas de mídia de massa',

como fazíamos nos tempos da Sociedade Industrial, mas a assunção de uma

filosofia de vendas que oriente toda a organização para o cliente e para a venda

dirigida e interativa, a saber, a venda certa, da forma certa, na hora certa, para o

cliente certo.

Isso pressupõe o desenvOlvimento de um sistema de informações que permita a

identificação precisa dos clientes que serão atendidos de forma padronizada,

aqueles que serão atendidos de forma "customizada" e aqueles que serão atendidos

de forma personalizada e, usando esse sistema, fazer surgir as oportunidades

adequadas de venda para os diversos tipos de clientes, a partir de modelos de

análise de propensão de consumo baseados em uma ampla rede de rastreio de

hábitos de consumo e perfis de clientes.

Uma atitude pró-ativa de vendas dependerá do uso eficiente dos canais de

distribuição, particularmente os canais remotos eletrônicos, pois são estes que
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oferecem a melhor oportunidade da venda em massa, interativa, dirigida e a baixo

custo.

Um tal approach de vendas se insere, essencialmente dentro dos princípios do

marketing de relacionamento e muito se afasta da venda agressiva tradicional.

Em suma, o banco deverá "cativar" seu cliente através de um índice elevado de

vendas cruzadas, mas estas terão que ser realizadas com um grau de precisão tal

que represente efetiva satisfação do cliente, e não o efeito de vendas sob pressão.

Esta é insatisfatória, a longo prazo, e o cliente abandonará o banco tão logo tenha

oportunidade de um serviço melhor proveniente de um provedor que tenha foco

efetivo na conveniência do cliente, em suas necessidades e expectativas, ainda que

padronizadas.

A retenção de clientes

A múltipla oferta de serviços financeiros que ocorrerá, crescentemente, por meio do

marketspace, com ofertas de valor provindas de inúmeros bancos (e não-bancos

que invadem o território dos bancos) trará tantas opções para os clientes que estes

tenderão a uma grande infidelidade no futuro próximo.

Essa infidelidade é também estimulada pelo relacionamento remoto, eletrônico, que

tende a ser frio, deixando à margem os fatores emocionais e de relacionamento

humano que têm o poder de cativar pessoas. E, além disso, a infidelidade é

estimulada pela própria multiplicidade de canais de conveniência que tornam os
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clientes vulneráveis a "ataques" de diferentes concorrentes e diferentes formas de

atendimento o tempo todo.

A primeira e fundamental regra para retenção de clientes é a qualidade do serviço

prestado. O cliente deverá ter a oportunidade de manifestar continuamente, e por

todos os meios disponíveis, o grau de satisfação que encontra em seu

relacionamento com o banco e com a rede de parceiros coordenada pelo banco.

Isso deverá ser monitorado como o valor supremo da organização: se há uma

avaliação realmente abrangente e direta de todos os esforços de uma empresa esta

é expressa pelo grau de satisfação de seus clientes. Se há uma sinalização efetiva

dos destinos de uma organização, esta advém do sistema de monitoração da

satisfação dos clientes. Clientes satisfeitos permanecem conosco, compram mais,

compram de novo. E se estão MUITO satisfeitos, indicam nosso banco para as

pessoas e empresas de seu relacionamento. Ao contrário, clientes insatisfeitos,

fecham suas contas e não compram mais de nós.

É indispensável que o banco tenha um controle perfeito e absoluto do movimento de

ganhos e perdas de clientes e, mais que isso, que implemente em seus sistemas de

informação uma metodologia efetiva de red-flags que não só sinalize com

antecipação suficiente a possível defecção de um cliente mas que também dispare

os meios de de intervenção sistêmica e pessoal para evitar a defecção. O custo de

retenção de um cliente é muito menor do que o de conquista de um novo cliente;

este, por sua vez, é muito menor que o custo de reconquistar um cliente perdido.
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A satisfação do cliente é estimulada pelo relacionamento dirigido e, como já vimos,

este depende de um sistema de informações preciso em apontar as propensões de

consumo, os tempos de consumo, as necessidades dos clientes. Portanto, tanto

quanto a atração de clientes, a retenção depende do desenvolvimento de sistemas

de informações inteligentes que potencializem a aplicação do marketing um-a-um.

Mas ainda isso será insuficiente para reter clientes em ambiente de crescente

assédio concorrencial e crescente infidelidade: a retenção dos clientes cada vez

mais deverá ser auxiliada pelas modernas técnicas de marketing conhecidas como

técnicas de loyalty. Essas começam com os programas de "milhagem" que

estimulam um cliente a usar sempre a mesma empresa para a satisfação de suas

necessidades em termos de produtos ou serviços e vão até sofisticados esquemas

de promoções conjuntas entre empresas parceiras no esforço de reterem clientes.

Isso inclui os já mencionados programas de milhagem cruzados entre empresas,

tanto como prêmios, sweepstakes, sorteios, descontos, coupons, free-ones

destinados a heavy users e clientes fiéis ao banco.

o smart-card é um instrumento perfeito para a implementação de programas de

loyalty, pelo potencial que representa em termos de atendimento a promoções

compartilhadas entre empresas, armazenando "milhas" e outros registros que

podem ser utilizados em prêmios e medidas de retenção, e deverá ser utilizado

intensivamente com esse fim, ao lado seu papel como meio de pagamento e de

relacionamento integral com o banco e com o mercado.
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Pressupostos

Concluída a revisão bibliográfica e conceitual, finalizaremos esta tese formulando os

pressupostos de pesquisa que serão submetidos a insiders da indústria e a uma

amostra de pessoas comuns, clientes de bancos.

Os destaques no texto a seguir são os nossos pressupostos.

O mundo assiste a formação de um marketspace, ao lado do marketplace. Nesta

maturidade da Sociedade da Informação, ou do Conhecimento, os meios de

comunicação e as tecnologias emergentes tornarão lugar comum a comercialização

de bens e serviços e a realização dos pagamentos por meios eletrônicos, remotos,

virtuais. O marketspace é um complexo de terminais eletrônicos interligados por

meio de telecomunicações avançadas a redes de computadores de provedores de

bens e serviços. Esses terminais estarão nas residências, nos escritórios, nos

centros de compras, em ilhas de conveniência, nos bancos, em qualquer lugar. São

"terminais" todas as formas de acesso ao marketspace, opções que vão desde os

telefones comuns até os assistentes pessoais digitais (PDAs) interativos.

Movidas pela conveniência e pela segurança, as pessoas utilizarão cada vez

mais o marketspace para fazerem suas compras e suas transações

financeiras habituais. O marketplace, representado pelos canais de distribuição

físicos tradicionais continuará existindo, porém perderá importância no conjunto dos

negócios realizados. O marketplace representará a menor parcela das compras e

.,.. .•.
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das transações bancárias e estará reservado para interações mais específicas, em

que a presença física das pessoas ou é indispensável ou se faz por motivo de lazer.

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

marketplace contra 2/3 para o marketspace. Essa proporção crescerá

aceleradamente, atingindo esse nível limite no máximo em quinze anos.

Os bancos são as empresas que têm avançado mais aceleradamente na utilização

do marketspace, disponibilizando uma miríade de opções de atendimento remoto

aos seus clientes que representam uma revolução nos canais de distribuição

bancários. Por serem prestadores de serviços intangíveis, bem cedo os bancos se

beneficiaram da distribuição via bits, tão logo isso se tornou tecnologicamente

possível.

A revolução dos canais de distribuição dos grandes bancos varejistas é de tal monta

que nos leva a supor que o negócio bancário esteja, de fato, sofrendo uma

mudança tão drástica que possivelmente significa o início de um novo

ciclo negociai.

Nesse novo ciclo, o tradicional papel como intermediadores financeiros ocupado

pelos bancos será profundamente afetado pelos canais de distribuição. Os

grandes bancos varejistas, detentores de marca e imagem fortes e senhores de

grandes bases de clientes serão empresas posicionadas no centro dos

grandes entroncamentos comerciais do marketspace, liderando grupos

de empresas parceiras dentro e fora do setor financeiro propriamente dito.
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Estar no controle desses grandes entroncamentos comerciais será essencial não só

para a manutenção de sua importância como para a própria sobrevivência dos

bancos.

Isso porque as oportunidades de intermediação financeira ocorrerão sobretudo

como apêndices das transações comerciais realizadas através do marketspace.

A moeda predominante no futuro será, evidentemente, eletrônica, a partir de agora

basicamente contida nos smart-cards. Como os smart-cards, a exemplo dos cartões

magnéticos atuais, poderão ser emitidos por quaisquer empresas ou até vendidos

em branco para uso livre das pessoas, uma grande quantidade de não-bancos está

invadindo o território tradicional dos bancos como intermediadores financeiros e de

pagamentos, ameaçando a própria sobrevivência destes. Esse é o exemplo típico

das grandes empresas de telecomunicações que, provedoras dos meios essenciais

de funcionamento do marketspace, passam a emitir cartões de crédito aos milhões e

a ocupar um papel central no comércio, nos meios de pagamento e na

intermediação financeira virtuais.

Ao emprestarem sua imagem de credibilidade e segurança e o acesso a bases de

milhões de clientes a seus parceiros comerciais e financeiros, 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 para os bancos.
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o grande esforço dos bancos para controlarem os entroncamentos do comércio no

marketspace estará reservado :

• (1) ao domínio das informações do maior número de pessoas possível compondo

um grande banco de dados relacional,

• (2) à ampliação contínua do banco de dados e da base de clientes,
••

• (3) ao uso agressivo I pró-ativo desses bancos de dados para criar oportunidades

de realização de vendas, negócios e receitas,

• (4) ao fortalecimento contínuo de sua imagem institucional que empreste

credibilidade a transações e comércio remotos, este um fator de segurança

essencial para os clientes,

• (5) à formação de uma rede de parceiros produtores de bens ou serviços capazes

de oferecer a oferta mútipla demandada pelos clientes de um mercado

multisegmentado e

• (6) ao controle de meios de infraestrutura típicos do marketspace, a saber,

telecomunicações, telefonia, transmissão de dados, etc.

A eficiência mercadológica dos bancos enquanto controladores de grandes bases

de clientes e de entroncamentos comerciais do marketspace dependerá de uma

completa revisão em sua forma de fazer marketing. 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.
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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. É

essencialmente por isso que os bancos são opções prioritárias para se tornarem

líderes de canais no marketspace.

Além da segurança, os consumidores usarão o marketspace por

conveniência, facilidade e preço, essencialmente para a realização das

compras e transações usuais.

A despeito das desigualdades e da defasagem tecnológica, o Brasii

acompanhará de perto os países desenvolvidos na formação do

marketspace nos próximos anos.

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

marketspace no máximo em dez anos.

Esses dois últimos pressupostos contrariam o senso comum das pessoas, até

mesmo de experts da indústria bancária, que tendem a acreditar que o marketspace

é uma possibilidade remota para o Brasil e que, mesmo que seja estabelecido, não

haverá massa crítica de clientes que venham a utilizá-lo significativa e

rentavelmente.
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A pesquisa (I)

Entrevistas em profundidade

Os pressupostos formulados no capítulo anterior foram, primeiramente, submetidos

a seis pessoas com conhecimentos destacados em suas áreas de atuação I ramos

de atividade, aos quais aplicamos entrevistas em profundidade.

Os dois primeiros entrevistados são pessoas de conhecimentos técnológicos

avançados na área de sistemas de informação em bancos (Enio da Silva Neves,

Banco Itaú, Superintendente Técnico) e de telecomunicações (Fernando Diniz,

Telebrasília, gerente das redes comercial e óptica). Os dois entrevistados a seguir

trazem uma importante visão internacional (Alfredo Biffi, professor da Universidade

S D A Bocconi, Itália, especialista em "banco virtual" e Gerardus Henricus

Lambertus Demmers, Vice Presidente de Consumer Finance do ABN-AMRO Bank).

Finalmente, temos um componente do time de implementação do planejamento

estratégico do Bradesco (Luiz Alberto Marchetti Maia, Analista de Negócios Senior

da Diretoria de Tecnologia do Negócio) e um especialista em marketing bancário

(Antonio Jacinto Matias, Diretor Executivo do Banco Itaú, responsável pela Área de

Apoio ao Desenvolvimento e Marketing).

O conjunto dos conhecimentos dominados pelos entrevistados representa

importante contribuição na verificação dos pressupostos de nossa tese. É o que

passamos a reproduzir.
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Entrevista em profundidade no. 1: Enio da Silva Neves

Enio é Superintendente Técnico da Área de Recursos Operacionais do Banco Itaú.

Engenheiro mecânico, formado pela FEl, fez mestrado em Administração de

Empresas (MBA) na Columbia University, New York, com especialização na área de

Estatística e Corporate Finance Management. Enio residiu por seis anos e meio nos

EUA, de onde retornou em 1995, já como funcionário do Banco Itaú, mas ali esteve

a convite da IBM mundial. Nesse período, Enio esteve exposto à mais avançada

tecnologia de informações que hoje impacta o ambiente dos bancos. Na IBM, atuou

na reestruturação delnformation Technology para suprir o business da empresa na

América Latina e na área de Information Tecnology, analisando a implementacão e

a integração de um conjunto de sistemas muito grande chamado OMP. Depois ficou

três anos e meio trabalhando na IBM Corporate e na IBM World. Ali estruturou toda

a parte de coletas e tratamento dos requirements dos 600 maiores clientes da IBM

na área financeira de todo o mundo, função que incluiu o processo de registro,

análise, interpretação e validação com o usuário dos requirements demandados da

IBM. A tarefa se completava com o planejamento e a execução dos requirements.

Trabalhou perto de um ano e meio na estruturação da divisão de serviços da IBM

Latino America, voltada à implementação de serviços de integração de sistemas

(professional services) para toda a América Latina. Participou da constituição de

algumas empresas subsidiárias no Brasil (GSI) e no México. Nos outros países da

América Latina a estruturação se deu dentro da própria organização da IBM.
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Questões e respostas:

1. Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via

marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,

terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones, canais

remotos avançados, domiciliares, virtuais)

"Vejo essa mudança, os novos canais de distribuição, como uma oportunidade. Eu

acho que esses canais de distribuição não vão substituir os canais tradicionais, mas

eles vão complementá-los num ambiente de conveniência e atrair um determinado

tipo de consumidores que não são bem identificados na massa. A emergência de

canais tipo Internet ou através de telefone e, futuramente, servicos interativos,

usando Internet mas com interface via TV tem uma grande possibilidade de trazer

essa conveniência muito próximo de quem é neófito, de quem não tem um

conhecimento profundo da tecnologia propriamente dita. A TV será um canal

extremamente poderoso e eu vejo a simbiose entre veículos como a Internet e a TV,

Essa simbiose vai viabilizar uma série enorme de serviços.Tecnicamente hoje isso já

é possível, apesar do processo ser meio anacrônico. Você tem, por exemplo, a

recepção através de um canal de cable de um determinado tipo de propaganda e a

conexão via internet através de telefone. Assim, a tecnologia não está sendo usada

na sua real potencialidade. Seria possível mandar, pelo próprio canal de cable,

determinados sinais que controlam o vídeo cassete, da mesma forma que seria

possível comandar, através de um cable modem, um determinado tipo de serviço.

Exemplo, uma propaganda da Domino's Pizza às 8 da noite, na TV. Você clica em

-
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cima do anúncio enquanto ele está passando naqueles 30 segundos. O cable

modem recebe, junto com o anúncio, 12 dígitos indicando o campo endereço. Você

clica ali e comanda a central da Domino's Pizza, que dispara o pedido para a loja

mais próxima da sua casa. Basta um clique para fazer a encomenda.

Isso é possível e vai mudar muito a forma de anunciar, o horário de anunciar. Você

vai se concentrar no horário de audiência mais focado para as necessidades que a

pessoa tem naquele determinado momento.

Se falarmos do avanço mais recente, a TV digital interativa que se conecta

diretamente via Internet, por meio de banda larga, isso será um negócio fantástico.

Será possível associar a compra com serviços financeiros: p. ex., debitar seu cartão,

uma vez que seu cartão já está armazenado dentro da memória do seu próprio

dispositivo de interface. Haverá um casamento muito forte entre meios de

pagamento e compras de bens físicos ou serviços. As instituições financeiras têm

que estar atentas, neste processo, porque existem grandes oportunidades de

intermediação e alavancagem nesse processo. Primeiro, uma garantia para quem

vende, segundo uma segurança para quem está comprando e, terceiro, o banco

intermediando este processo pode maximizar os recursos transitórios. Isso vai

substituir a existência de uma agência ou uma loja da Domino's Pizza? Não, mas

certamente vai carregar um grande contingente de consumidores para esses

canais. E será possível dimensionar melhor os recursos. Talvez, atender em

determinadas lojas e em determinados estabelecimentos, em um número menor de

lugares, porém com um atendimento muito mais presonalizado, muito mais



A pesquisa (I): Entrevistas em profundidade 419
especializado, que foge da massa. Acho que os canais são complementares entre

. si: um não vai "matar" o outro.

Os novos canais têm grande impacto, também, na automatização de processos, que

são simplificados. Os que hoje estão no meio desses processos, grandes

distribuidores, certamente vão sentir um impacto imediato. Os complexos processos

de logistica de distribuição serão eliminados. Só sobreviverão os que são realmente

competentes, acredito eu."

2. Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um

impacto decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para

a realização de negócios?

"Estamos caminhando para o marketing one-to-one. Focar e antecipar as

necessidades do cliente. É importante o trabalho de retaguarda de informações.

Veja o caso de novos condomínios nos EUA e na Europa. Estão sendo cruzadas

informações a respeito do perfil e dos hábitos de consumo das pessoas que moram

nesses condomínios. Eu atuei num trabalho na IBM com um condomínio de San

Bernardino, CA. Fizemos o mapeamento da renda, da idade, do perfil de aquisições

das pessoas, do perfil de crédito dessas pessoas. Cruzando essas informações com

bens e serviços comprados pelas pessoas na região, é possível praticar um

marketing altamente pró-ativo, como por exemplo, anunciar um Volvo, que já tem

uma poltroninha infantil incorporada ao banco traseiro, a um casal que andou

visitando um obstetra. Os comerciantes da região têm interesse nas informações, e

surge um processo de interligação entre as empresas que acabam por montar uma
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matriz de perfil bastante detalhada, até de uma família e de uma única pessoa.

Trata-se de explorar muito bem, as informações.

Isso será viabilizado por frunks de informação cada vez maiores; mais sofisticados e

mais baratos. Hoje é possível empacotar dados, voz e imagens nos meios de

comunicação: Isso permite, p.ex., a otimização dos meios físicos já instalados, como

ATMs de bancos e terminais POSoA disseminação desses meios barateará o seu

custo e será possível ofertar uma operação de financiamento no exato momento da

transação comercial pela captura eletrônica dessa transação. Isso torna crucial a

"presença virtual" dos bancos em todos os pontos de comércio para criar

oportunidades de intermediação. Os bancos têm que estar com os olhos

absolutamente abertos para se envolverem na estrutura desses processos de

comercialização-intermediação. Entre as grandes empresas isso já está sendo feito,

como nos pacotes ERP (enterprise resource planning). Já há links de EDI com

fornecedores e clientes, mas esses pacotes, via de regra, não contemplam a

presença de um intermediador financeiro. Essa é uma coisa recente. O Citibank

acaba de disponibilizar um módulo integrador de pagamentos que se conecta ao

SAP (modalidade de ERP). Ao invés de um cliente acionar o seu banco para pagar

ao banco do fornecedor, o Citi está buscando um meio de fazer convergir os

negócios para um banco só. A participação dos bancos nesse tipo de negócios

corporativos, já começou, mas o passo a seguir, será migrar para o varejo. Aí a

batalha será travada em nível de consumidor final. Veja o exemplo da VW, que criou

um sistema de leilão eletrônico para seus excedentes de caixa. A VW cota as taxas

de juros oferecidas pelos bancos via sistema e realiza as operações de forma

totalmente eletrônica. Nesse tipo de negócio, corporativo, as margens estão se
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tornando absolutamente estreitas. Onde estarão as oportunidades de obter margens

mais elevadas? Certamente, no varejo. O mesmo empenho que está sendo feito

para participar do marketspace em relação às empresas deverá ser feito em relação

ao consumidor final.

Ainda quanto a tecnologia, destaco a área de telecomunicações e a área de

integração de informações, sobretudo o desenvolvimento da comunicação via

Internet, com sites cada vez mais interativos que se massificarão através do uso da

TV digital interativa. Esse será o canal de comunicação fundamental com os

consumidores no futuro."

3. No seu modo de ver, há ligação direta entre o home-shopping e o home-

banking na futura comercialização via marketspace?

"Há ligação total entre essas duas coisas. Veja as potencialidades do home-banking

e a sua ligação com parceiros comerciais, envolvendo promoções e descontos. P.

ex., se você comprar aquele tênis Nike da Sports World e fizer seu pagamento via

Itaú Bankline, você terá 5% de desconto e faciidades de pagamento. Isso sem

contar as possibilidades de "customização" de produtos, como já ocorre nos EUA

com a Levi's, que customiza calças jeans adquiridas pela Internet às exatas

medidas do consumidor, por um fee adicional de US$ 10,00.

Haverá um interesse cada vez maior dos grandes varejistas de se aproximarem dos

bancos, por que estes sabem quem são os seus clientes. Nos EUA, só se compra

com cartão de crédito pois o comércio acredita que os bancos fizeram uma triagem

..~.~. _._----~--
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de crédito de seus clientes antes de emitirem o cartão. Isso significa segurança.

Ora, esse domínio que os bancos têm de suas bases de clientes é um aval de

segurança para os comerciantes, pelo que os bancos podem muito bem vir a se

tornarem líderes de blocos comerciais no futuro, coordenando o esforço comercial

de vários parceiros.

4. A distribuição via marketspace deve ganhar importância em relação à

distribuição via marketplace nos grandes bancos varejistas? Comente.

"O markefspace vai crescer muito mais. No markefplace, a tendência é a

especialização. As agências bancárias serão advisors de investimentos, mais

especializados, como osadvisors da Merryl Lynch, que cobram US$ 100,00 a hora

de aconselhamento. A indústria de fundos de investimentos é tão diversificada que,

para se conhecer detalhadamente as opções de investimentos e riscos envolvidos, é

necessário o auxílio de um advisor. As agências se prestarão a isso. Para uma

camada média de clientes para cima, haverá a canalização para atendentes

especializados, seja em agências, seja por meios telefônicos.

Há uma tendência grande de redução do número de caixas humanos, em

especial no Brasil. Nos EUA e na Europa há muitos ATMs, hoje, mas que são

poucos se comparados aos ATMs existentes no Brasil. Nossos terminais são mais

sofisticados, prestam mais serviços e por isso já são mais utilizados pelo público em

geral. Lá fora, os ATMs são basicamente usados como cash-dispensers. Para

meras transferências de fundos usa-se o caixa humano, coisa que aqui quase só

fazemos por telefone, por ATM ou por computador. Na Europa os recebimentos de
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contas são complexos. Não há padronização e praticamente só é possível processá-

los por meio de caixas humanos. Espera-se que a implantação do Euro leve ao

desenvolvimento de uma padronização. No Brasil, os códigos de barras e todo o

processo de automação envolvido está permitindo a migração total dos

recebimentos para meios eletrônicos. Por isso o público brasileiro está se

habituando mais rapidamente com os meios remotos do que o público de países

mais desenvolvidos.

5. No seu feeling, qual o percentual dos negócios bancários que serão

realizados no futuro através de meios remotos de distribuição?

"Falando de negócios, efetivamente, e não meramente atendimento:

hoje: 15 a 20 % 5 anos: 40% 10 anos: 65 % 15 anos: 65 %

Há processos hoje extremamente burocráticos. Está ocorrendo uma tremenda

pressão para a eliminação da burocracia, até como forma de facilitar ao Governo o

controle da economia. Se esse estilo administrativo continuar nos próximos anos, há

uma chance de automatizar muito mais os negócios. No limite, creio que um terço

dos negócios sempre será realizado por meios tradicionais. Nunca haverá uma

migração total para o marketspace. De qualquer modo, a migração para o

marketspace será brutal, sendo capaz de mudar totalmente a "cara" dos bancos em

menos de dez anos. O banco terá que estar na frente dos outros para abocanhar as

oportunidades de negócios. Quem não fizer, será sobrepujado, porque alguém fará.

E a grande ameaça são os novos players, não financeiros. "
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6. O Brasil acompanhará o desenvolvimento do 10. mundo na formação de um

marketspace para a distribuição de produtos e serviços? Quais as

semelhanças I diferenças?

"O Brasil não só acompanhará o desenvolvimento do 1°. mundo como pode muito

bem ser mais ágil nesse processo. Os países menos desenvolvidos saltam etapas

tecnológicas, porque iniciam seu processo de modernização mais tarde, compram

tecnologia mais avançada a um preço menor do que os países mais desenvolvidos

e aprendem com as experiências dos outros. Veja, por exemplo, o grande meio de

comunicação que está se delineando como o mais avançado no futuro, a TV digital

interativa: nos EUA existe uma enorme resistência à adoção dessa tecnologia

devido ao investimento gigantesco feito pelas emissoras de TV a cabo, para

implantar a atual infra-estrutura. Eles estão fazendo muito dinheiro com isso e não

têm interesse em investir em tecnologia nova, que de uma certa forma anula a

infraestrutura atualmente implantada. O Brasil, sem ter ido muito fundo na

implantação da TV a cabo, pode adotar de imediato a TV direta, digital, interativa,

via satélite, assim saltando na frente dos outros na formação do marketspace."

7. Quanto tempo, na sua opinião, deve levar para que a população

potencialmente bancarizável do Brasil tenha acesso a meios de comunicação

que lhe permita acessar os bancos por meio de canais remotos de

distribuição?

~-.
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"A população bancarizável deverá ter acesso aos meios avançados de comunicação

sobretudo com a popularização da infraestrutura de telefonia e com o surgimento da

TV digital. Essas tecnologias, agora emergentes, deverão ser totalmente

democráticas entre oito a dez anos. É importante sempre frisar que, dadas as suas

enormes desigualdades, uma parte muito grande da população brasileira poderá

não ter acesso a esses meios mesmo no horizonte de 20 anos. Mas aqui não

estamos tratando da população com potencial real para usar serviços bancários."

8. Para vender via marketspace qual será a forma de comunicação mais

efetiva?

"O que vai mudar, especificamente, é o design da comunicação. Como atrair o

cliente e promover a fidelização. Teremos uma revolução nessa parte de

propaganda. Haverá, de fato, uma quebra dos paradigmas na propaganda. A

começar pelo desenvolvimento de um forte branding. O branding terá que ser forte

em todos os canais de comunicação, tudo com a mesma cara. Nem sempre,

entretanto, os canais permitem a mesma potencialidade. Essa é uma grande área

de desenvolvimento. A comunicação mais efetiva? Efetividade é realizar os

negócios e ter maior margem de comercialização. Na Internet será possível fazer o

fracking de consumo dos clientes que acessam, o que hoje não é possível pelos

meios de comunicação e canais de distribuição convencionais. A efetividade

derivará sempre da maior conveniência para o cliente. A que for fácil! Se o banco

tiver relacionamento com uma loja, a loja mais conveniente será aquela cujo bane'à'"
\'.1

do cliente tiver relacionamento. É importante ressaltar, também, o aspecto da

interatividade, que pode alavancar a comunicação, mas em determinadas situações
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poderá até atrapalhar. Isso terá que ser muito bem pensado. O importante é que

hoje lançamos um produto e nos comportamos quase que sob a tática de tentativa e

erro. Na interatividade podemos obter informações muito nítidas sobre o que

realmente o cliente quer. Veja o caso da Levi's: a customização das calças só é

possível através da interatividade. Ela vai permitir uma sintonia cada vez mais fina

entre o vendedor e o público alvo."

"As empresas fortes, com branding forte, com acesso intenso, estão inclusive se

transformando em veículos de comunicação. Se você tem uma marca forte que atrai

muito tráfego de clientes, você poderá inclusive vender espaço em seu site na

Internet para empresas que queiram estar presentes nele, através de um ícone de,
acesso direto ou um banner. Os banners, em si, podem ser "chatos". Ficamos ali

tentando ver as imagens e aquele bannerzinho fica ali atrapalhando. Mas se estes

permitirem acesso fácil a alguma empresa que interessa ao cliente, podem bem criar

muitas oportunidades de comercialização e intermediação financeira. Ou seja, eu

posso acessar as empresas através do site do banco e realizar a transação

financeira com aquele banco em particular."

9. Assim como, no marketplace, colocar lojas em pontos comerciafs de

virtual e controlar grandes "entroncamentos" comerciais e meios deI,
,I

grande afluxo de pessoas é essencial para viabilizá-Ias comercial e

economicamente, no marketspace é necessário tornar-se visível no am,biente
"

pagamento eletrônicos via meios de comunicação, transmissão de dados e

oferta múltipla de produtos e serviços por meio de uma rede de parceiros.

Como vê isso?

n



A pesquisa (I): Entrevistas em profundidade 427~------------~--~--~----------~------~------------~
"O ponto é atrair tráfego para os nossos canais virtuais de comunicação. Existem

várias técnicas desenvolvidas nos últimos anos. Uma delas é o fórum onde você,

pode participar de grupos de discussão livres. Isso cria comunidades. A Internet

ainda é muito inóspita e as pessoas não têm identidade na rede. Mas há uma

necessidade do ser humano de se identificar com a comunidade. Isso leva à

formação de nichos - cidades virtuais - reunindo pessoas de qualquer lugar do

planeta que têm gostos convergentes, como por exemplo, Fusca velho. Os

membros da comunidade podem trocar idéias e fotografias sobre seus Fuscas e

criam comunidades. Aí vão se desenvolver lealdades, regras, todo um código de

ética. A Internet é um microcosmo caótico que vai caminhar para comunidades

organizadas. Poderá, então, ser criada uma comunidade Itaú. Poderíamos

disponibilizar um provedor de acesso através do qual nossos clientes pudessem

acessar a rede, e aí poderíamos fazer um fracking das preferências de nossos

clientes, registrando o que os nossos clientes costumam acessar. No que eles estão

interessados, e aí criar uma rede de empresas aliadas que poderiam disponibilizar

para os clientes exatamente aquilo em que elas estão interessadas. A segunda

forma é criar iscas, leilões, sorteio de bicicletas, etc. A Cathay Pacific fez um leilão

de passagens aéreas de primeira classe para Hong Kong onde as pessoas

apostavam a milhagem que detinham junto à American Airlines. Ela não dizia quem

ganhou, mas dizia qual era o nível de aposta que tinha sido atingido. As pessoas

elevavam as apostas e a Cathay acabou tendo um acesso de tráfego assustador.

Quem estava acessando? As pessoas que tinham milhagem da AA para apostar, ou

pessoas envolvidas em programas de loyalty pelo mundo inteiro. Isso foi uma fonte

de informação impressionante! E a empresa está, a partir daí, trabalhando essa

~ ..
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base de clientes. O importante é verificar quais os sifes que nossos clientes estão

acessando e a partir disso estabelecer perfis para ações comerciais cada vez mais

dirigidas."

"Nós temos o' brand Itaú, que denota respeito, confiabilidade e as pessoas

poderão se sentir mais seguras fazendo negócios dentro do sife Itaú, do que em

outros sifes de menor proeminência. Se quero comprar uma entrada para teatro e

ela está disponível num sifezinho de um vendedor qualquer, mas também está

disponível no sife do Itaú, é claro que eu vou comprar pelo Itaú, pela credibilidade

da marca."

"Quanto a parcerias, quem tem uma marca forte não tem que ficar esperando o

comércio chamar para participar do site deles. Ao contrário, quem tem uma marca

forte como o Itaú deve mostrar ao comércio que tem um grande contingente de

clientes e convidar parceiros sérios e importantes para estarem presentes em seu

sife. E que eles paguem para estar presentes no site de prestígio que controlamos.

Ou seja, atrair bons parceiros, adequados ao perfil de nossos clientes. Tomar a

iniciativa de atrair bons parceiros para criar oportunidades de bons negócios de

parte a parte."

10. Quais seriam potenciais empresas para realizar alianças no sentido de

obter o controle de grandes entroncamentos comerciais e dos meios de

pagamento no marketspace?
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"As financeiras, as empresas de cartão de crédito que estão entrando no espaço

virtual são uma grande ameaça. Por exemplo, a financeira GM. Ela está dentro dos

revendedores GM, e por isso já tem a possibilidade de estar presente no momento

da realização de um negócio. Aí podemos estar perdendo oportunidades de

intermediação, pois o nosso cliente só vai fazer o financiamento conosco se

realmente for atrás de nós para fazer isso. Nós temos que fazer alianças com redes

de varejo que tenham penetração grande nas camadas ou seqrnentos da população
I "

que temos como clientes alvo. Temos que nos fazer presentes ali "na boca", no

momento de fazer o negócio. Por exemplo, a Volvo, ou a BMW, estão promovendo a

venda do veículo tal, dirigido ao mercado dos profissionais liberais, e o Itaú oferece

um leasing internacional com a melhor taxa do mercado. Manifestado o interesse

pelo cliente, podemos informar o revendedor Volvo ou BMW mais próximo dele e já

disparamos uma indicação de negócio pré-aprovado para aquele revendedor

atender aquele determinado cliente. Trata-se de fazer parcerias em camadas, para

oferecer serviços em camadas, dirigidos a segmentos selecionados. Há vários níveis

de atuação: por exemplo, supermercados. Há um grande potencial para capturar

informações de nossos clientes quando eles fazem compras, tratar essas

informações, e trabalhar em cima delas. Essas informações de hábitos de consumo

têm extraordinário valor para o comerciante e para o banco, igualmente. Por

exemplo, fazer promoções conjuntas de produtos, sempre que você pagar com o

cartão Itaú, etc. Há muitas formas de parcerias possíveis que abrem oportunidades

de negócios e captura de informações essenciais sobre os clientes."

"Nós precisamos aproveitar a massa crítica de clientes que já usam os nossos

serviços remotos. Eu fico impressionado quando vejo os números que comparam o
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Brasil com os EUA. Lá existem 700 mil pessoas usando regularmente o home-

banking. Isso é fantástico, quando sabemos que só o Itaú já tem a metade desse

número. Se somarmos os usuários de home-banking do Bradesco e do Itaú, já dá

mais do que todos os usuários dos Estados Unidos. Não só na massa, mas na

funcionalidade. Isso aponta para o fato de que estamos na frente e podemos ficar

ainda mais na frente se soubermos explorar a potencialidade do nosso negócio."

Entrevista em profundidade no. 2: Fernando Diniz

Nosso segundo entrevistado é um executivo-técnico da Telebrasília, Engo.

Fernando Diniz. A Telebrasília é uma empresa peculiar do Sistema Telebrás. Por

quê? Porque por sua proximidade com o Governo Federal, a Telebrasília funciona

como uma espécie de empresa piloto do Sistema em termos tecnológicos. Ou seja,

todos os desenvolvimentos tecnológicos de ponta realizados pelo Sistema Telebrás

utilizam a Telebrasília como teste piloto. De fato, a empresa é a primeira do Sistema

a disponibilizar ao mercado uma rede de alta velocidade em banda larga totalmente

interativa por meio do qual poderemos assistir, já a partir de janeiro/98, a

disponibilização plenamente comercial de sistemas avançados de home-shopping e

home-banking. É exatamente por causa dessa disponibilização pioneira que nos

interessou ouvir o responsável maior pela implantação desse novo e revolucionário

meio que representa o coração do markefspace.

Fernando Diniz é o Gerente da Rede Óptica e Coaxial da Telebrasília, subordinada

ao Depto. de Engenharia e Manutenção de Redes. É formado em Engenharia

Elétrica, opção Eletrotécnica pela PUC/MG. Está há dez anos na Telebrasília onde
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começou como projetista de redes, atuando depois como Gerente do Setor de

Projetos e há quatro anos foi designado pela Superior Administração para a

coordenação da implantação da primeira rede óptica de assinantes do Brasil, que

depois veio a se denominar "vídeo-rede", e que inicialmente se prestava a fazer o

transporte de sinais de TV por assinatura (TV a cabo). Essa rede está 100%

implantada, sendo uma rede híbrida que parte da Telebrasília por cabos ópticos e

chega à residência dos usuários em cabos coaxiais. Recentemente, Fernando tem

participado dos grupos de trabalho da Telebrás que normatizam o sistema e dão

contribuições aos organismos internacionais que padronizam os protocolos de

comunicação mundial.

Questõese respostas:

1. Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via

marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,

terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones, canais

remotos avançados,domiciliares, virtuais)

"Eu vejo essa transformação como a grande revolução da virada do milênio, algo

tão violento como a descoberta da pólvora, porque isso vai mudar o comportamento

das pessoas, mexendo com o seu dia-a-dia, proporcionando economia de tempo, de

meios, gerando muito maior eficiência e maior satisfação dos clientes. Isso é

imediato. Onde a tecnologia já está disponível, como é o caso de Brasília, essa

revolução já começou.
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2. Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um

impacto decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para

a realização de negócios?

"As grandes inovações não são fibras ópticas, que já foram criadas há alguns anos

e já são produzidas no Brasil pela Pirelli, desenvolvidas pelo centro de pesquisa da

Telebrás, que fica em Campinas. Nem, foram, tampouco os equipamentos de ponta.

A revolução está na comunicação bi-direcional, ou interativiade, em tempo real,

através de faixa de retorno, em sistemas de faixa larga. É o que fazemos no

telefone, nos comunicando interativamente em tempo real. Só que isso ainda não

estava disponível para sistemas de- faixa larga. Nessas, mandávamos, p.ex., a

imagem, parávamos a comunicação, para então receber a imagem de volta e o

áudio de volta. A interatividade total estará disponível aqui em Brasília em janeiro de

98, após a implantação de 253 conversores óptico-elétricos na cidade, conversores

esses que convertem o sinal de luz para o sinal elétrico necessário para o

funcionamento dos equipamentos convencionais domésticos. Dentro desses

conversores serão instalados os módulos de canal de retorno para transmissão no

sentido inverso. Havia um problema mundial de conversão dos sinais ópticos para a

utilização simultânea de 250 pessoas em dispositivos convencionais mas

conseguimos resolver esse problema trabalhando em conjunto com a Alcatel, que

industrializou os dispositivos que serão agora implantados em nossa vídeo-rede.
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Falando em sinais de faixa larga, devemos entender a vídeo-rede como um nome

de fantasia, sendo a TV a cabo o carro chefe dos serviços que iriam trafegar nessa

rede. Essa rede ainda não está em operação por problemas políticos. Nesse interim,

analisamos quais seriam outros serviços que poderiam trafegar por essa rede. São

os chamados serviços de faixa larga. Um canal de voz ocupa 4 khz no espectro de

frequência. Um sinal de vídeo analógico ocupa 6 mhz, ou algo pelo menos mil vezes

maior que o canal de voz. Portanto, o parzinho de cobre não é capaz de usar esses

6 mhz por uma distância superior a dois quilômetros, a não ser por meio de

processos caríssimos de digitalização. Ao contrário, na fibra óptica, isso é ilimitado.

A capacidade vai a 1,5 a 2,0 Ghz (gigahertz) o que vai permitir coisas inimagináveis.

A faixa larga serão todos os serviços que hoje não conseguem transitar através do

parzinho metálico. Acima de 6mhz consideramos tudo faixa larga. E quais são esses

serviços? TV a cabo, imagens analógicas, home-banking, home-shopping, tele-

educação, telemedicina, vídeo-games, pay-per-view, video-on-demand, o karaokê (o

maior sucesso de mercado no Japão), Aqui, o carro chefe será a TV a cabo. E,

claro, o telefone. Em suma, a grande revolução tecnológica é a implantação dos

canais de retorno, permitindo serviços interativos em tempo real."

3. O comércio virtual, remoto, eletrônico, assim como o banco virtual, remoto,

eletrônico são uma possibilidade plausível a médio prazo? Em quanto

tempo a tecnologia permitirá a efetiva disponibilização de sistemas

plenamente interativos na área de home-shopping e home-banking?

"Em Brasília, imediatamente, pois já estamos fazendo teste operacionais na rede

e se quisermos começar a implantar esses serviços de faixa larga já poderemos
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operar a partir de janeiro. Para o resto do Brasil, temos pontos isolados. Telepar,

Telegoiás, Telebahia e Telemig estão implantando redes similares à da

Telebrasília. Ou seja,. algumas teles que tiveram essa visão estratégica,

começaram a fazer. Outras tiveram a visão, mas não começaram a fazer por falta

de disponibilidade orçamentária; mas certamente, quem não tem a rede

implantada não vai precisar passar pelos nossos erros, que são inerentes ao

pioneirismo. Temos feito palestras às outras teles e acredito que dentro de no

máximo cinco anos eles terão esses serviços disponibilizados. Atrás vêm as

outras, como a Telesp, que tem uma enorme capacidade de recursos. Em São

Paulo o que não há é espaço nas ruas para se colocar mais cabos. Esse é o

problema mais sério que se tem na Telesp. E também faltava vontade política na

Telesp. O grande motivador que adiantou a Telebrasília nesse processo não foi

nem a desregulamentação nem a privatização. Foi, simplesmente, a vontade

política na empresa para fazer acontecer."

4. No seu modo de ver, qual é a ligação entre o home-shopping e o home-

banking na futura comercialização via marketspace?

"O home-shopping e o home-banking representam uma relação simbiótica, só

que extremamente saudável, uma sendo o suporte da outra e vice-versa. As vias de

faixa larga serão a ferramenta para a interatividade. A simbiose está em eu, de

. minha casa, comprando no Carrefour e pagando via Banco de minha preferência,

isso é perfeitamente possível apenas com um terminal de computador em minha

casa. Ou mesmo, através de um outro produto que acaba de ser lançado numa feira

em New Orleans chamado Web TV. Trata-se de TVs digitais com um teclado de
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computador acoplado. Essas TVs têm uma entrada para um cabinho coaxial, e as

pessoas ficam na TV assistindo, jogando jogos, fazendo compras ou realizando

transações bancárias. Isso já está comercialmente disponível, custa US$ 470.00 e

ainda não vi no Brasil. Mas, bastaria trazer o teclado de lá, fazer umas pequenas

adaptações nas TVs existentes para instalar a saída coaxial e começar a operar o

home-shopping e o home-banking normalmente."

5. É possível afirmar que o Brasil tende a acompanhar de perto os países do

primeiro mundo na área de telecomunicações e em relação a terminais

domésticos I profissionais interativos que permitam a plenitude do

marketspace? Quais as semelhanças e diferenças a serem consideradas?

"O Brasil já faz parte do seleto grupo de países que tem o domínio da tecnologia

de ponta na área de telecomunicações. O que o Brasil não tem é a indústria

nacional voltada para as telecomunicações. Temos a pesquisa: o centro de

pesquisa da Telebrás CPQD/Campinas é o maior centro de pesquisa da América

Latina. Temos o corpo técnico, que está altamente atualizado e que participa de

todos os grandes encontros mundiais. Quanto a terminais domésticos, eles são

comercializados no mundo inteiro, às vezes chegando um pouco atrasados aqui.

Mas se trata de uma questão de o empresariado agilizar, como por exemplo, a Web

TV. O que ficaria estranho seriam as teles sinalizar para a indústria as

oportunidades de negócio. Portanto, nível tecnológico, temos. São semelhanças a

(1) tecnologia. O que está se estudando hoje, neste momento, no Japão sobre

conectores ópticos é o mesmo que está sendo estudado no CPQD. Trata-se do

polimento angular nos conectores ópticos para eliminar perdas. Uma fibra óptica
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deve levar os sinais para 50 km, com 0,01% de perda em decibéis. (2) corpo

técnico; (3) avidez pelo consumo, no que somos parecidos com os EUA e (4) o nível

de exigência de qualidade do público brasileiro, que é comparável com o nível de

exigência dos países do primeiro mundo. As nossa diferenças: (1) P&D, num

cenário próximo, não sei como vai ficar. Lá fora eles vão continuar, mas aqui não

sei. O que será do CpaD? Será uma parte da Telesp? Será uma Fundação ligada a

uma empresa privada? A Lei da Desregulamentação deixa isso muito dúbio, e isso

está gerando um grande desconforto lá entre os colegas pesquisadores; (2)

Distribuição de renda. Isso interfere muito. Nos EUA existem 57 telefones para cada

100 habitantes. No Canadá, 54/100, na Suíça 72/100, no Chile, 40/100. No Brasil,

como um todo, é de 10/100. Em Brasília, no Plano Piloto, temos 71,8/100. Trata-se

do segundo índice do mundo. Isso está na razão direta do poder aquisitivo da

população do Plano Piloto. A renda familiar aqui é superior a 10/15 salários

mínimos. Creio até que a renda per-capita anual do Brasil seja igual à renda mensal

i de uma família no Plano Piloto de Brasília. Ora, a privatização e a queda dos preços

do telefones vai melhorar os índices atuais? Não necessariamente. Na Inglaterra,

após a privatização, as tarifas quintuplicaram e a eficiência caiu drasticamente. Não

entendo porque, deve ter havido algum fenômeno tecnológico interessante. A

penetração dos telefones no Brasil é baixa não por um problema da Telebrás, mas

por falta de distribuição de renda e falta de poder aquisitivo. Eu não sei o que o

modelo político ora implantado tem em mente em relação a uma política industrial

para o Brasil. É certo que uma abertura seria mortal para a indústria nacional. Isso

tudo está indefinido. As regras do jogo estão favorecendo as indústrias

internacionais, em detrimento das nacionais.

?
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o Brasil pode ter, também, uma vantagem, pelo fato de se desenvolver depois,

aprendendo com o erro dos outros. Isso pode representar no futuro próximo um

ganho de investimento, de tempo e de tecnologia. É importante perceber, também,

que a nossa rede bancária é a maior do mundo. Não existe nenhum outro país que

tenha tantos caixas eletrônicos como o Brasil e acesso a bancos de dados como há

no Brasil. Você é atendido em qualquer lugar do Brasil da mesma forma pelos

bancos, e tudo isso tem como infraestrutura o Sistema Telebrás."

6. O impacto da privatização do Sistema Telebras acelerará o processo de

desenvolvimento das telecomunicações no país a ponto de colocá-lo em pé

de igualdade com as nações mais desenvolvidas em termos de tecnologia e

infra-estrutura? Em quanto tempo isso pode ocorrer?

"Cinco anos atrás, uma empresa nos procurou, anunciando que iria instalar uma

rede de transporte de sinais de TV a cabo em Brasília. Gostaríamos de utilizar os

dutos da Telebrasília e queríamos saber qual será o custo de locação dos dutos.

Como nossa atividade fim não é locar dutos, mas prover os meios de

telecomunicação, procuramos negociar com essa empresa para que fizéssemos o

transporte dos sinais para eles. Propusemo-nos a montar uma rede de transmissão

da mais avançada tecnologia e eles cuidariam da programação. Esse é o embrião

da rede óptico-coaxial que montamos. Acharam uma maravilha, e solicitaram que

iniciássemos o projeto. Quando estávamos prestes a começar os testes, a empresa

nos procurou e disse que não queria mais os serviços da Telebrasília. Por quê?

Porque eles não queriam fazer só TV a cabo. Queriam, na verdade, fazer outras

coisas em telecomunicações. Como nós é que iríamos gerenciar a rede, nesse caso
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eles só poderiam fazer TV a cabo. Eles não queriam, na verdade, ter alguém que

pudesse controlar o que eles estavam transmitindo pela rede. Isso mostra que os

procedimentos no ambiente privado nem sempre são os mais adequados. Portanto,

a privatização em si não resolve todos os problemas. Então, lançamos um edital

público oferecendo ao mercado a utilização da rede de banda larga da Telebrasília.

Nesse momento, falávamos ainda só em desregulamentação; a palavra privatização

ainda não era verbalizada. Há grupos de direita (militares) e de esquerda que são

contra a privatização. Os sindicatos são contra por questões corporativistas e outros

por meras questões eleitoreiras. Finalmente, as barreiras foram vencidas, e a

privatização está aí.

No caso específico da Telebrasília, a privatização emperrou tudo. Se não fosse

ela, já estaríamos operando a rede de faixa larga há dois anos atrás. A privatização

não nos incentivou a avançar. O que temos feito é aprender a perspectiva do

cliente, a estratégia de marketing típica do mundo privado. Mas certamente, não foi

a privatização que colocou o Brasil em pé deiqualdade com o 1°. mundo na área de

telecomunicações. Quem fez isso foi o Sistema Telebrás. O Estado, através do seu

centro de pesquisa e dos centros de pesquisa espalhados pelas outras teles. Na

iniciativa privada há pessoas fantásticas, mas há contra-exemplos de pessoas

exorbitantes, que agem movidas apenas pelo tempo e pelo preço.

Praticando a futurologia: vamos acreditar que sim, que a privatização vai acelerar

o desenvolvimento, mas com uma certa reserva. O modelo econômico atual não

favorece o investimento. Não sei o que o futuro dono vai querer. Não sei se ele vai

investir em pesquisa, não sei se poderemos participar de fóruns internacionais de

_./~
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tecnologia, não sei! Vim da iniciativa privada e não sei se a Telebrasília privada vai

apenas visar o lucro. Não sei a preocupação com relação ao social. Uma empresa

de telecomunicações tem uma importante contribuição social. Na semana passada

implantamos os telefones públicos para surdos, usando a conversão eletrônica dos

sinais de voz para os códigos Braille. Não sei se uma empresa privada terá esse

tipo de preocupação, que é uma preocupação de 1°. mundo. Estou um pouco cético

com a iniciativa privada porque todas as vezes em que temos procurado parceiros,

temos levado "cacetadas". Seis meses atrás lançamos um edital para prover

serviços de acesso à Internet à velocidade de 2 Megabits por segundo. Isso faz a

Internet instantânea. O Ministério, dois dias antes da apuração dos resultados,

cortou a iniciativa, alegando que o Sistema Telebrás precisaria montar um grupo de

trabalho para elaborar um edital para se fazer acesso à Internet. Ora, se ninguém

questionou, nenhum dos concorrentes, as grandes do mundo se fizeram representar

e tiveram dúvidas apenas de ordem técnica, se não há nenhum impedimento legal,

porque não fazer? Então cancelamos. O que nos leva a concluir que praticou-se

uma reserva de mercado aqui em Brasília para provedores de acesso à Internet. Se

tivéssemos entrado há dois meses atrás com acesso a 2 Mb, eu torceria para

entrarem concorrentes para acesso à Internet. Porque ia ser um "banho". Mas

estamos preparando um novo edital, que será essencialmente igual ao anterior."

7. Digamos que a população bancarizável seja composta pelos 50 milhões de

habitantes mais "ricos" do Brasil. Quanto tempo, na sua opinião, deve levar

para que toda essa população potencialmente bancarizável tenha acesso

pessoal a meios de comunicação como telefones, Tvs interativas ou outros

terminais de acesso interativos?
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"A planta atual da Telebrás atende, já, praticamente 45 a 50 milhões de pessoas.

Assim que a Telebrasília disponibilizar os serviços de home-shopping e home-

banking, eu na minha casa vou ter. Aliás, vai ser ótimo. Uma coisa insuportável é fila

de banco. Não se trata de dez minutos com direito a cafezinho e sorrisos de moças

bonitas que estão nos caixas. Trata-se de uma hora para ir ao banco! Eu,

pessoalmente, não enfrento fila de banco. Faz tempo que. resolvo os meus

problemas com o computador aqui na minha mesa. Mas eu não sou uma dona de

casa, que ainda precisa ir, ou um profissional liberal que tem o seu escritório em

casa. Eu acredito que se eles tiverem a opção do atendimento remoto, ninguém

mais irá a uma agência de banco. A não ser para conhecer o gerente ou fazer um

negócio mais especializado, mais complexo. A população potencialmente

bancarizável, como um todo, terá acesso aos meios interativos domiciliares muito

rapidamente. Isso deve ocorrer em cinco anos. Sendo pessimista, dez anos, mas aí

estaremos perdendo o bonde da História. Esse é um processo irreversível!"

8. O acesso plenamente interativo integrando voz, imagens e dados através de

meios de banda larga será economicamente acessível a essa população?

Em que prazo?

"Sim. Já é fato, na Telebrasília. Veja os números: a rede para atender 50 mil

domicílios custou US$ 6 milhões em equipamentos e mais US$ 4 milhões em

infraestrutura. Quê infraestrutura? a ampliação das instalações nos edifícios e as

obras civis de acesso aos prédios das pessoas. No total, custou US$ 10 milhões.

Dividindo-se por 50 mil, isso dá um custo de US$ 200 por assinante. É o acesso
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mais barato que existe. Para o assinante haverá ainda o custo do terminal, qualquer

que seja ele. Mas estamos estudando parcerias que permitirão ao cliente o acesso

sem desembolso algum, apenas pagando a tarifa regular. Isso deve se generalizar

em cinco anos. Quanto a São Paulo, é mais complicado, pelas dificuldades de

engenharia de implantação de uma rede dessas numa cidade saturada. Mas como

mercado fantástico que é, com os recursos que a Telesp vai ter depois de

privatizada, isso vai acontecer rapidamente, não tenho dúvida. O volume de

negócios que transitará por essa rede será responsável por uma parcela muito

grande do PIS nacional. Se a Telesp disponibilizar amanhã, as pessoas terão no dia

seguinte."

9. Assim como, no marketplace, colocar lojas em pontos comerciais de grande

afluxo de pessoas é essencial para viabilizá-Ias comercial e

economicamente, no marketspace é necessário tornar-se visível no

ambiente virtual e controlar grandes "entroncamentos" comerciais e meios

de pagamento eletrônicos via meios de comunicação, transmissão de dados

e oferta múltipla de produtos e serviços por meio de uma rede de parceiros.

Como vê isso?

"Vejo como uma excepcional oportunidade, partindo da premissa que haja um

órgão regulamentador sério, profissional, competente e não sujeito a nenhuma

ingerência política. Esse quadro exposto na pergunta é o quadro ideal, verdadeiro,

que já está se formando. Se agregado a esse quadro tivermos um órgão

regulamentador forte como o FCC norte americano, que é como queremos que seja

a agência nacional de telecomunicações, a ANACOM, um órgão que não privilegie
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nichos de mercado ou de pessoas, absolutamente isento, em que a regra do jogo

seja igual para todos, acho que haverá as melhores formas de parceria em nível

nacional e mundial. Informo um número de uma pesquisa feita recentemente pela

Universidade de Oxford, uma das instituições mais sérias do planeta: a telemática

(telecomunicações + informática), na virada do milênio, representará 40% do PIB

mundial. Com vistas a esse número é que as empresas de todo o mundo têm se

habilitado a participar dessa monumental oportunidade de negócios. Mas é

necessário que haja igualdade de oportunidades para todo mundo."

10.0 marketspace, ou seja, o mundo do comércio, dos pagamentos e dos

bancos virtuais será totalmente democrático, ou seja, todas as empresas

poderão utilizar livremente esses meios ou há alguma forma de controle

previsível por parte de uns. restando aos outros pagar "pedágio" pelo uso

dos meios? Quer dizer: haverá alguma instituição capaz de controlar os

grandes entroncamentos comerciais e os meios de pagamentoeletrônicos?

"O órgão regulamentador é que vai ser responsável por essas tarifas e pedágios.

A privatização do Sistema Telebrás ocorrerá a partir do agrupamento das teles em

três grandes holdings, Centro-Sul, a Telesp sozinha e a Região Norte, além da

Embratel, esta sendo um grande backbone. Vamos supor que o Roberto Marinho

compre a Embratel e eu seja um desafeto político dele. Não sei se vai haver

diferença de tarifa entre a que eu pago e a que pagam os amigos dele. Se o órgão

regulamentador não for forte, ele poderá cobrar tarifas diferentes, em função de

clientes diferenciais. Tudo está atrelado ao órgão regulamentador. Veja os EUA, que

têm cinco oligopólios regionais e um órgão regulamentador muito forte, quase que
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um poder independente, o FCC. Isso ocorreu em todos os países onde houve a

privatização das telecomunicações.

o Roberto Marinho, pessoalmente, terá um enorme benefício. Ele vai comprar a

Embratel sem pagar o preço da marca Embratel. Seria como alguém comprar a

Coca Cola, sem pagar o preço da marca Coca Cola, que vale US$ 33 bilhões,

pagando apenas pelos ativos físicos da Coca Cola. As teles serão privatizadas

apenas pelo seu valor nominal, o que é um absurdo, mas é a regra do jogo. Os

recursos humanos, as marcas, tudo isso será passado aos compradores sem

qualquer custo. Além disso, ele, Roberto Marinho, e suas empresas, vão pagar

naturalmente um custo muito menor pelas telecomunicações do que as empresas

concorrentes. A Rede Globo vai usar os backbones da Embratel, para transmitir do

Oiapoque ao Chuí, sendo quase que isenta de preço, pois ela será a dona. Pode ser

até que haja a transferência de uma pessoa jurídica para outra, digamos, entre o

Banco Itaú, a ltautec.. a Itaú Seguros, que são controlados pela mesma holding, os

preços cobrados nas transações realizadas entre essas empresas não seguem a

regra de livre mercado, havendo naturalmente privilégios. Por isso mesmo é que a

Globo resolveu constituir uma agência própria de informática."

11.Há, a seu ver, a possibilidade de uma empresa de telecomunicações

assumir um papel importante no mundo do comércio, das transações

financeiras e dos pagamentos eletrônicos?

"Não vejo essa possibilidade como -uma atividade fim. As instituições financeiras

devem arranjar parceiros entre as empresas de telecomunicações, assim como as
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empresas de telecomunicações devem procurar parceiros financeiros para que cada

um continue na sua atividade fim. Isso, ao contrário de uma empresa de TV querer

se transformar numa empresa de telecomunicações: aí as atividades têm
1"\
I l

semelhança, ambas fazem transporte de sinais por meio de telecomunicações;',Eu

vejo como muito mais interessante para o Banco Itaú, por exemplo, ter um parceiro

como a Telesp e poder pedir à Telesp que construa uma rede privada com

determinadas especificações exclusivas, com o sigilo de 100%, com senhas

hierárquicas, de acordo com o nível gerencial e com facilidades de serviços de

home-banking para todos os meus clientes preferenciais. A Telesp vai morrer de
"

"

satisfação com uma proposta dessas. Aliás, se eu fosse a Telesp,eu já teria ido
,

atrás do Banco Itaú, do Bradesco, como nós, da Telebrasília, fomos. E se a Telesp

vier a pertencer a um banco? Esse banco claramente vai ter uma enorme vantagem.

pelo menos em termos de custo. Em termos de sigilo não, pois como empresa de

telecomunicações entregamos sigilo igual para todo mundo. Não fazemos diferença

para quem seja o nosso usuário. Agora, no ambiente privado, não sei. Não sei se

será interessante para o Itaú, por exemplo, ter como cliente o Bradesco. Para que

eu vou querer o meu concorrente como cliente? Eu vou dar suporte para ele? Ele

que se "vire"! Isso é mais uma decisão estratégica. A não ser q~eseja para manter

, o concorrente vivo, para estimular o mercado. Mas é bom lembrar que monopólio é

uma coisa tão boa que todo mundo quer, seja o Estado, seja a-iniciativa privada. _

Que o diga o Roberto Marinho."

-
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Entrevista em profundidade no. 3: Alfredo Biffi

Para a realização dessa entrevista, contamos com a colaboração de nossa

assistente, Marisa Poli, que neste momento está na Itália completando seu MBA

pela EAESP I FGV, fazendo um semestre de intercâmbio internacional com a
\;I,i ii
'l'

Universidade Bocconi.

Marisa entrevistou Alfredo Biffi, professor da S O A Bocconi que escreveu um livro

denominado "SOLUZIONE BANCA VIRTUALE". Ele é docente de Sistemi Informativi

d'lmpresa e Coordinatore dell' Osservatorio sui Sistemi Informativi in Italia. A ele

foram submetidas as questões que enviamos por E-mail.

Questões e respostas:

1. Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via

marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,

terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones, canais

remotos avançados, domiciliares, virtuais)

"Vejo a mudança dos canais de distribuição de maneira muito favorável e, ainda que

muitos não acreditem nos novos canais virtuais, acho que estes poderão

efetivamente se tornar os canais únicos de comercialização. E esta mudança poderá

implicar, também, em grandes mudanças no ambiente competitivo das empresas.

-:

".' .
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Por exemplo, os Bancos poderão ter que competir com novos players: aqui na Itália,

o Grupo Fininvest, que nao é um Banco, está preparando um Banco Virtual. "

2. Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um
,

impacto decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para a
realização de negócios?

"As tecnologias hoje presentes no mercado já permitem a comercialização através

de canais virtuais. O problema é que as pessoas ainda não estão habituadas com

essa nova via. Existem problemas de resistência de naturezas as mais diversas

possíveis. A partir do momento que as pessoas aceitarem esses novos meios, ou

melhor, quando os hábitos se modificarem, então a emergência do marketspace

sera automática. Obviamente, inovações tecnológicas, como por exemplo

tecnologias que permitam interação de voz, imagens e dados, tecnologias que

permitam usar de forma mais INTEGRADA outras tecnologias já existentes (p.ex. o

correio eletrônico, o telefone, etc), ou enfim, tecnologias que venham facilitar o uso

do mundo da Internet, atrás do qual estão as grandes redes de comunicação, tudo

isso vai acarretar a precipitação do marketspace."

3. No seu modo de ver, qual é a ligação entre o home-shopping e o home-

banking na futura comercialização via marketspace?

"Existe, sem dúvida, uma conexão muito forte entre Home-Banking e Home

Shopping. Compra-se qualquer coisa e paga-se com cartão de credito. A forte

ligação com o banco não e só da parte de quem vende mas também de quem
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compra. A mais forte ligação vem das operações de crédito. Por exemplo, a pessoa

pode comprar e pagar com um empréstimo bancário feito simultaneamente com a

compra, em uma, duas, ou dez vezes." I'
, li

;

4. A distribuição via marketspace deve ganhar importância em relação à

distribuição via marketplace nos grandes bancos varejistas? Comente.

"Hoje não, por causa da resistência das pessoas e da necessidade de mudança de

hábitos. Os serviços bancários via home-banking já são seguros mas as pessoas

têm resistência em tratar de problemas do seu próprio dinheiro via computador. A

resistência é menor se o dinheiro é de outros (empréstimos, etc). "Miei so/di,

preferisco par/are faccia a faccia". As pessoas preferem andar até a agência e

resolver os problemas da forma tradicional e ficar mais tranqüilas. Nao existe ainda

uma difusão das tecnologias e da segurança dos sistemas existentes. De qualquer

forma, esse canal deverá adquirir importância gradual ao longo de um periodo de

tempo não muito breve."

5. No seu feeling, qual o percentual dos negócios bancários que serão

realizados no futuro através de meios remotos de distribuição?

hoje: próximo a zero % 5 anos: 10% 10 anos: 30 % 15 anos: 50%

"Esta é uma grosseira previsão porque é muito dificil estimar esses percentuais,

mas a idéia é que num periodo inicial haja um uso muito pequeno desses novos

canais, acelerando-se num periodo mais longo. O uso muito pequeno no início 'hão
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implica em considerar essa questão como pouco importante, porque ainda que

pouco usado, esse canal deve existir por uma questão de imagem da empresa (se o

meu concorrente tem eu tambem devo ter). É um serviço indispensável daqui para a

frente, ainda que o retorno possa ser pequeno."

" ,'{
6. Os países do 30 mundo poderao acompanhar o desenvolvimento do 1o.

"

mundo na formação de um marketspace para a distribuição de produtos e
serviços? Quais as semelhançasI diferenças?

"E necessário distinguir entre nações e nações do Terceiro Mundo. Existem lugares

do Terceiro Mundo que se modernizam mais rapidamente que outros do Primeiro

Mundo: na Mongolia, por exemplo, o uso de telefone celular combinado com outras

tecnologias pode nos surpreender. Em termos de riqueza, existem diferenças entre

Primeiro e Terceiro Mundo, mas este pode ter maior facilidade de se modernizar, a

partir do momento em que as pessoas puderem adquirir as novas tecnologias."

7. Quanto tempo, na sua opinião, deve levar para que a população

potencialmente bancarizável do pais tenha acesso a meios de comunicação",

que lhe permita acessar os bancos por meio de canais remotos de

distribuição?

UÉ dificil estimar. No mercado italiano, talvez mais 10 ou 15 anos. Quando as

pessoas decidirem mudar, o processo será automático. Se as pessoas decidissem

mudar agora, o prazo seria zero anos, porque os novos canais já estão à

disposição. Mas muitas pessoas nao têm interesse em mudar certos hábitos. Aqui

.r-.
.,
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na Itália essa tendência é bastante acentuada. Talvez nos Estados Unidos a

tendência seja a de mudar mais rapidamente. Muitas pessoas, aqui, preferem viver

a vida como ela é, tem a mentalidade que "a vida não é feita só de eficiência",

preferem de fator IR ao supermercado ao invés de comprarem um produto sem .vê-
r)\."
:; \

lo ou manuseá-lo. Da mesma forma para os bancos, muitas pessoas ainda preferem" \

t tlt" ft
gastar alguma tempo na agência que gastar algum tempo na frente do computador\J)V y

8. Para vender via marketspace qual será a forma de propaganda I

comunicação mais efetiva?

"Talvez os canais tradicionais. Anunciar que estou presente em uma rede, e dizer

que ofereço tais e tais serviços, tais e tais facilidades, e assim por diante. Uma

outra forma pode ser anunciar os seus serviços em outros sites, em forma de/~
(\
! ,

banners. Para essa questão ele me sugeriu conversar com uma docente da Área

de Marketing que se ocupa de um Projeto relacionado com a Internet."

. I

9. Assim como, no marketplace, colocar lojas em pontos comerciais de grande

afluxo dé pessoas é essencial para viabilizá-Ias comercial e economicamenti'

no marketspace é necessário tornar-se visível no ambiente virtual e controlar

grandes "entroncamentos" comerciais e meios de pagamento eletrônicos via. \.

meios de comunicação, transmissao de dados e oferta multipla de produtos ~)

1
(

l ,..

servicos por meio de uma rede de parceiros. Como vê isso?

.. .:-
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10. Quais seriam potenciais empresas (de que indústrias) para se realizar

alianças no sentido de obter o controle de grandes entroncamentos

comerciais e dos meios de pagamentono marketspace?

Resposta às duas questões anteriores

"É dificil prever de que forma as coisas acontecerão nesse novo ambiente. Poderão

ocorrer coisas imprevisiveis como já tem ocorrido. Mas de qualquer forma espera-

se que existirão alianças e acordos entre as empresas. Provavelmente não

empresas de um unicosetor, mas acordos de "Tutti com tutti". Por exemplo, o Banco

Cariplo poderá fazer um acordo com a BMW eos carros vendidos serem financiados

pelo Cariplo. Mas a mesma BMW poderá fazer um acordo com a Coca Cola, por

exemplo, para uma promoção I publicidade conjunta (algum segmento de pessoas

que compra um carro BMW poderia também interessar à Coca Cola), e assim por

diante. Oxalá nao existam empresas dominantes nesses tipos de acordos, senão

vira uma coisa manipulada. Outro tipo de aliança poderá vir a formar-se da parte

dos clientes. A questão é bastante complexa e é difícil prever o que pode

acontecer."

Entrevista em profundidade no. 4: Gerardus Henricus lambertus Demmers

Gerard H.L. Demmers é vice-presidente da área de Consumer Finance para a
i
I

América Latina do banco ABN-AMRO holandês. O ABN-AMRO é um banco de! I

fenvergadura global, basicamente varejista, atuando em cerca de noventa países,

J

\
\ ..
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Demmers graduou-se em Economia pela Universidade de Rotterdam, e prosseguiu

obtendo sua pós-graduação em Ciências da Computação.

(\
Seu principal background profissional é o trabalho que desenvolveu na área dê
consumer finance do ABN AMRO Bank, onde alcançou resultados excelentes em

financiamentos, leasing e car-Ieasing. Mas a razão desse sucesso é que ele integra

conhecimentos da área financeira com um amplo domínio da tecnologia da

informação, que ocupa a mais importante parte daquilo que ele faz hoje. Demmers

acredita que será necessário estar presente em todos os segmentos do varejo para

obter sucesso no futuro ambiente competitivo. Com esse background ele se

diferencia de seus colegas no Banco, que são essencialmente banqueiros,

enquanto que ele entende muito mais de tecnologia da informação como meio de

alavancar os negócios. De fato, os produtos que dirige são fáceis de operar, mas

lida com centenas de milhares de contratos realizados com pessoas que reagem de

uma forma muito mais emocional. Trata-se de "como servir o mercado e como

organizar o negócio, simultaneamente. O produto tem que ter um bom projeto, uma

produção eficiente e o acesso fácil ao cliente para atingir todos os seus objetivos."

Esse é, para Demmers, o segredo da administração do varejo.

Questões e respostas:

1. Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via

marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,
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terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones,canais

remotos avançados, domiciliares, virtuais)

"O que vemos, especialmente depois que a Internet se tornou disponível, é que,,~
d . ínt I da vez rnai 1\,~ca a vez mais pessoas se In egram a e a e que ca a vez mais pessoas a usam para

muitas coisas. O que vai mudar, essencialmente, é o comportamento das pessoas

em relação às opções existentes. Veja por,' exemplo, os jovens, que através da

Internet estão comprando CDs diretamente nos EUA. Isso é extremamente

importante, porque eles estão criando uma nova solução para a satisfação de

necessidades. Isso é racional, mas certamente as pessoas estão mudando os seus

comportamentos e os seus padrões de consumo. Isso realmente vai acontecer.

Esse novo canal vai forçar-nos a considerar novas possibilidades na

comercialização de massa. Mas isso ocorre incluindo outros canais, como home-

banking, telephone-banking, tudo isso está substituindo os canais antigos pelas

amplas possibilidades que permitem. Mas, especialmente, a Internet nos permite

sair dos limites do nosso país e facilmente fazer negócios em qualquer lugar do

mundo. Ela é barata, acessível, usa uma língua universal que se tornou o Inglês.

Será, realmente uma revolução. Mas não se deve superestimar a velocidade da

adoção dos novos canais pelas pessoas, em geral. Elas estão habituadas aos

canais tradicionais. Entretanto, um grupo significativo de pessoas vai mudar

rapidamente, fazendo a mudança rápida e dramática. Acho que o grande impacto

vai ocorrer no intervalo de cinco a dez anos."
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2. Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um

impacto decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para

a realização de negócios?

"Ao lado da tecnologia, veremos novos entrantes que não estavam em absoluto no

ambiente competitivo anterior. Os novos canais vão permitir o acesso a muitos

novos competidores. Os novos canais se integraram ao seu approach ao mercado,

fazendo possível a interpenetração de indústrias que antes eram totalmente e

claramente distintas. Havia inclusive proteções legais, mas com a Internet, com a

desregulamentação e com a globalização estamos assistindo a presença de novos

entrantes de todos os lados. Isso se dá na confluência do surgimeto dos novos

canais e da mudança da legislação em todo o mundo. As empresas eficientes na

penetração dos mercados por meio do espaço virtual provavelmente não serão

aquelas que foram dominantes no tempo da distribuição tradicional."

"Nós estamos no começo de uma revolução tecnológica. Eu já sou um tanto velho,

mas estou afeito à tecnologia. Quando comparo o primeiro computador com o qual

trabalhei, um IBM 360, com os atuais, p.ex. esse PC que está em cima de minha

mesa: É inimaginável o que aconteceu! Mas o que assusta é que esse

desenvolvimento vai continuar da mesma forma como tem sido, possivelmente até

se acelerando. Eu não estou impressionado com a velocidade da mudança

tecnológica, mas pela velocidade com que ela se integra à nossa vida, às novas

possibilidades de fazer negócios. Esse é o verdadeiro desafio! Não se trata apenas

da tecnologia, como r;notorda mudança: há outros drivers em curso. Primeiramente,

o comportamento das pessoas, do consumidor. Elas resistem às mudanças
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tecnológicas simplesmente porque não conseguem acompanhar o seu ritmo.

Especialmente em minha área, se você não combinar bem o conhecimento do

mercado e do consumidor com o domínio da tecnologia, será difícil ter soluções

inteligentes. No varejo, é necessário dominar a tecnologia da informação tanto

quanto dominar o conhecimento do consumidor. Se você não conseguir fazer isso, é

melhor você ir buscar uma nova atividade!"

3. No seu modo de ver, há ligação direta entre o home-shopping e o home-

banking na futura comercialização via marketspace?

"As pessoas são conservadoras mas certamente vão se adaptar às novas formas

de comprar e fazer negócios bancários, como home-shopping e home-banking. Há

uma conexão entre estas coisas, porque a atitude das pessoas será mesma.

Empresas e bancos terão que trabalhar em conjunto para atrair clientes e fazer

negócios. Quem prefere não depender de pessoas para fazer transações eletrônicas

simples é porque prefere esse tipo de serviço, e tende a ampliar o seu uso. Há

quem prefira o atendimento de uma bonita mocinha, um bom cafezinho, achando

isso melhor do que o auto-atendimento remoto, por computador. Mas a tendência

hoje, é clara: cada vez mais pessoas preferem o auto-atendimento, especialmente

as mais jovens. Estes não querem ser influenciados pelos homens de venda. Eles

vão buscar a informação, eles vão tomar a sua própria decisão de compra. Eles

sentem que quando quiserem algum auxílio, então vão buscá-lo, Claro que há um

aspecto social em fazer compras, que home-shopping não substitui, por isso os

shoppings vão continuar existindo. Aliás, essa é a razão da atual convergência entre

shopping e enferfainmenf . As pessoas não vai mais a estes lugares apenas para
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comprar: vão em busca de divertimento. E teremos que estar presentes nesses

lugares, teremos que organizar os nossos processos de venda para atuar assim.

Para as compras do dia-a-dia, aquilo que você possa comprar rapidamente e de

forma barata, as pessoas usarão cada vez mais os canais remotos, deixando para

os canais tradicionais as compras de lazer."

4. A distribuição via marketspace deve ganhar importância em relação à

distribuição via marketplace nos grandes bancos varejistas? No seu feeling,

qual o percentual dos negócios bancários que serão realizados no futuro

através de meios remotos de distribuição?

hoje: 10 % 5 anos: 50 % ou + 10 anos: 65% (2/3) 15 anos: 2/3

"O importante é notar que a grande mudança ocorrerá nos próximos cinco anos!"

"Eu tive a sorte de compor um grupo que discutiu a nova filosofia de distribuição

do Banco em 1994 / 95. Quando o ABN-AMRO se formou após a fusão de 1991,

tínhamos 1400 agências na Holanda, as quais rapidamente reduzimos para 1100,

pela redundância das redes. Foi assustador verificar como a velocidade da mudança

na distribuição estava ocorrendo: basicamente, naquele momento, a discussão

residia sobre a expansão da rede de ATMs e terminais EFTPOS. Em três anos

assistimos a uma queda brutal do percentual de pessoas que freqüentavam as

agências: - 60%! Nós não reconhecemos isso no primeiro momento. Nós ainda

pensávamos que a rede necessária de agências seria de 900, bastava localizar os

bons pontos comerciais, mas a realidade é que fomos completamente forçados a
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repensar a nossa estratégia de distribuição. E veja que ainda não estávamos

falando de home-banking: falávamos. de ATMs e EFTPOS, apenas! Naquele

momento decidimos reduzir a nossa rede de agências para 600 e mudar o nosso

approach mercadológico para o "micromarketing", tratando de compreender as

necessidades e estilos locais de consumo das comunidades que nossas agências

atendiam. "Vivemos aqui, trabalhamos aqui, e temos este estilo de vida." Ora,

perceber essas peculiaridades é micromarketing, então tivemos que reorganizar as

nossas agências e os nossos call-centers também até fisicamente, pelas máquinas

usadas, mas sobretudo pela forma de atendimento. Isso foi o resultado: em três

meses fomos forçados a mudar a nossa mentalidade sobre a função do banco

virtual. Naquele tempo, call-centers e ATMs eram o "banco virtual" para nós. Hoje

compreendemos que essas coisas são bastante "concretas".

A partir dessa experiência, eu estou realmente interessado no que está

acontecendo hoje: nós estamos sendo forçados a pensar na introdução do Euro e

na forma de competir após a introdução do Euro. Nós não podemos mais considerar

as fronteiras: nós temos que estar preparados para competir em todos os países.

Temos que permitir que nossos clientes sejam contatados por todos os bancos ao

mesmo tempo em que tentamos atrair os clientes dos outros. Isso vai revolucionar o

que fazemos no varejo bancário! Há grandes oportunidades de especialização,

nesse momento, e os bancos terão que optar por sua estrita especialidade para se

diferenciarem competitivamente aos olhos do cliente. Nós estamos bem no meio

dessa decisão."
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5. O Brasil acompanharáo desenvolvimento do 10. mundo na formação de um

marketspace para a distribuição de produtos e serviços? Quais as

semelhanças I diferenças?

"Tenho trabalhado com o Brasil há muitos anos, apesar de eu estar vivendo aqui

há apenas dois anos. Posso dizer que há uma grande similaridade. O povo

brasileiro adora tecnologia. Não vejo nenhum problema para que isso aconteça, do

ponto de vista do consumidor. A única coisa diferente é a forma como o sistema

bancário é organizado aqui. Esse sistema é a única coisa que pode obstar a adoção

generalizada dos novos canais por parte do consumidor. A não ser por isso, tenho a

certeza de que o mercado vai realmente adotar as novas tecnologias, tanto quanto

nos EUA e na Europa. Se você quer um exemplo do que pode acontecer, olhe para

a Espanha. Era um sistema retrógrado que teve um crescimento incrível, uma

modernização incrível nos últimos dez anos, e hoje tem alguns dos bancos mais

modernos do mundo. Trata-se de um dos sistemas mais competitivos do mundo. Os

brasileiros, com certeza vão adotar o banco virtual. Só depende de nossa habilidade

de disponibilizarmos as mesmas facilidades."

6. Quanto tempo, na sua opinião, deve levar para que a população

potencialmente bancarizável do Brasil tenha acesso a meios de

comunicação que lhe permita acessar os bancos por meio de canais

remotos de distribuição?

"Bem, essa é uma peculiaridade do Brasil. Como você sabe, eu tenho trabalhado

arduamente no mercado de financiamentos ao consumidor. Quando eu estive aqui,
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em 1994, para fazer as mudanças exigidas pela implantação do Plano Real, eu tive

que convencer as pessoas de que havia sinais de que, daquela vez, a coisa era

séria, e que isso traria um enorme crescimento para o consumo. Você tem que ter

em mente que o primeiro contato de uma pessoa com um banco se dá através de

um empréstimo, normalmente um empréstimo para consumo. Para a faixa dos

baixos salários, a estabilização trouxe, de imediato, uma atitude de investir na vida

pessoal. Acredito que rio futuro, no próximos dez anos, os bancos oferecerão

serviços que poderão ser utilizados por 90% das pessoas, algum tipo de

relacionamento. A competição vai nos forçar a isso. Acredito firmemente, também,

que o desenvolvimento econômico criará as condições para diminuir as diferenças

sociais hoje existentes no País. Essa diferenças vão diminuir. Na Argentina, houve

uma grande mudança quando o governo forçou para que todas as pessoas

recebessem seus salários através de bancos. Isso obrigou a que todas as pessoas

tivessem uma conta em banco. O relacionamento bancário, de outra forma, está

diretamente vinculado ao grau de educação das pessoas. Isso também vai

melhorar. Acredito que todas as pessoas que trabalhem normalmente terão acesso

direto aos bancos. Nós teremos que entregar às pessoas serviços, produtos e

canais que atendam às suas necessidades, às necessidades das pessoas de nível

social menor. Nós vamos investir pesadamente para que alcançar essas pessoas,

inclusive de entregar-lhes um serviço melhor. As forças que movem a mudança para

os novos canais são a redução de custos e a. conveniência. Nós vamos ter que

combinar essas duas coisas para alcançar esse objetivo."

7. Para vender via marketspace qual será a forma de comunicação mais

efetiva?

f_/~-



~ A~p_e_sq~u_is_a~(I~):_E_n_tr_e_vi_s_ta_s_e_m~p_ro_f_un_d_id_a_d_e~1459

"Branding será a coisa mais importante. No novo ambiente, a marca será um

atributo essencial de competitividade. Hoje, a qualidade do serviço pessoal que

entregamos é determinante. Mas no novo ambiente, não acho que teremos essa

mesma oportunidade de prestar serviços pessoais."

8. Assim como, no marketplace, colocar lojas em pontos comerciais de grande

afluxo de pessoas é essencial para viabilizá-Ias comercial e

economicamente, no marketspace é necessário tornar-se visível no

ambiente virtual e controlar grandes "entroncamentos" comerciais e meios

de pagamento eletrônicos via meios de comunicação, transmissão de dados

e oferta múltipla de produtos e serviços por meio de uma rede de parceiros.

Como vê isso?

"Essa é uma questão bastante complexa. Tenho apenas algumas idéias sobre

isso. Nós seremos forçados a compreender que a distribuição será o fator

competitivo mais importante no futuro. Os meios de comunicação são públicos, é

verdade. Mas será necessário fazer alianças com os provedores que possam nos

ajudar nas questões tecnológicas ou que nos ajudem em nosso relacionamento com

os clientes. Eu acredito que isso será muito importante. Nossa cultura ainda rejeita

um pouco essa idéia. Nós, banqueiros, costumamos achar que somos muito fortes e

muito sólidos. Mas isso é uma coisa que se define realmente só na cabeça dos

'.banqueiros. Precisamos pensar nisso. Eu não sei se as pessoas realmente nos ·'T. /

percebem assim. Acho que os clientes têm uma percepção diferente dessas coisas.

-.
Creio que precisamos mudar nossas idéias a respeito e precisamos encarar
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seriamente a questão das alianças. Especialmente, na área de canais e no tema

"como atrair clientes".

9. Quais seriam potenciais empresas para realizar alianças no sentido de obter

o controle de grandes entroncamentos comerciais e dos meios de

pagamento no marketspace?

"Ao lado da Microsoft, penso que haja diferentes empresas, como empresas

emissoras de cartões, ou como empresas que produzem computadores. Haverá

novos entrantes e novas razões para se estar no mercado financeiro. Nós

precisamos resolver as questões tecnológicas, mas também os nossos meios de

alcançar mais clientes. As alianças ajudam nisso. Teremos uma combinação entre

empresas que trabalharão em conjunto na solução desses dois problemas. Já há

alguns exemplos de empresas que estão entrando no sistema bancário, no sistema

de pagamentos, como a Shell, por exemplo. Sinto que há muitas possibilidades,

mas não me sinto preparado para indicar muitos nomes, agora."

10. De onde, no seu modo de ver, provêm as maiores ameaças para os bancos

no que diz respeito aos seus negócios, ao comércio e aos meios de

pagamento no ambiente do marketspace?

"Há grupos que reconhecem as suas possibilidades de penetrarem em nosso

negócio. Eu preciso mencionar a GE Capital, que realmente representa uma história

impressionante. Vinte anos atrás, não se ouvia falar na GE envolvida com o sistema

financeiro. E agora ela é uma realidade, um grande competidor. Não vejo a ameaça
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partindo de uma indústria, ou algumas indústrias em particular, mas de grupos de

empresas que se combinam para fazer esses movimentos. Não tenho uma visão

completamente estruturada sobre a questão, mas o exemplo da GE Capital me

impressiona. Penso que haja outros grupos capazes de adentrar o mercado com

estratégias bem focadas, que vão trabalhar de uma forma diferente dos bancos
I, .

universais. Temos que reconhecer nossas fraquezas perante bancos bem focados,

capazes de perceber nichos, ou mais que isso, agora. Bancos que serãó
1

extremamente especializados. Teremos que nos mover rapidamente, para nos

defender. Mais uma vez, a convicção que temos a respeito de nossa solidez pode

.'

nos impactar, nessa competição. Teremos que lutar muito para manter nossas

posições no mercado. Veremos grupos de empresas que entrarão no mercado

financeiro com novas estratégias e novas capacitações competitivas e isso pode vir

de muitas partes. Dez anos atrás a GE Capital não era nada e agora tem uma

massa crítica suficiente para colocá-Ia na posição de global player. E, olhe, isso vai

acontecer muito rapidamente."

11. Poderíamos dizer que os bancos estão entrando num novo ciclo, em que

serão empresas radicalmente diferentes do que têm sido, pelo menos nos

últimos 100 anos?

"Com certeza. No passado, digamos, há vinte anos, os bancos eram empresas

focadas na distribuição "imobiliária". Tínhamos grandes investimentos em imóveis,

muitas agências, muitos locais, Hoje não precisamos mais disso, embora os

investimentos que fizemos ainda estejam aí. Isso vai mudar muito rapidamente.

Estamos iniciando uma grande mudança e isso vai transformar completamente a
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nossa forma de fazer as cosas. As agências tradicionais serão uma exceção. Vamos

precisar muito pouco delas. O que precisaremos é oferecer todas as formas de

acesso, por exemplo, formas de as pessoas obterem dinheiro em ebpécie. Em
i

particular, acredito que as redes EFTPOS vão se expandir muito e ocupar um papel

importante nesse aspecto. E, com certeza, os bancos virtuais terão um papel muito

importante a cumprir. Não devemos mais estar discutindo o assunto ~gências. O

papel destas é hoje disponibilizar algumas ATMs, mais do que tudo, e as pessoas

poderão se utilizar destas para suas transações, seja nas agências ou fora delas."

Entrevista em profundidade no. 5: Luiz Alberto Marchetti Maia

Luiz Alberto Marchetti Maia é Analista de Negócios Senior na Diretoria de

Tecnologia do Negócio do Banco Bradesco S. A . É graduado em Arquitetura e

Urbanismo pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Planejamento Urbano

no Politécnico de Milão - Itália. Tem como experiências marcantes, em sua carreira,

o planejamento das linhas 4 e 5 do Metrô de São Paulo, desde o ~studo dos

primeiros traçados até a configuração física das estações. No B\radesco,: compõe o

time voltado a implementar uma cultura de planejamento estratégico nas unidades

de negócio do Banco. Marchetti afirma que o Banco tem uma cultura não muito

calcada em planejamento estratégico. O planejamento estratégico é quase intuitivo

na cabeça de cada dirigente, mas precisa ser mais técnico, mais estruturado e não

tão intuitivo. O que se pretende é (1) delinear diretrizes estratégicas e (2) realizar um

trabalho de catequese, de implantar a cultura de planejamento, de mostrar que

planejamento não é projeto, é processo, e como tal tem que ser cíclico, freqüente.



A pesquisa (I): Entrevistas em profundidade 463~------------~--~--~----------~--------------------~
Questõese respostas:

1. Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via

marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,

terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones, canais

remotos avançados,domiciliares, virtuais)

"Esse é o gande avanço que a a tecnologia está oferecendo à comercialização de

produtos e serviços. Apenas não foi dado o salto comercial. O salto tecnológico já

houve, já é passado, estamos só aprimorando a evolução tecnológica. Eu acho que

esta ainda não se deu em gande escala, em nível comercial. Explicando melhor: as

grandes empresas já estão usando intercâmbio de dados via mídia eletrônica, mas o

varejo, o "povão" ainda não tem isso como realidade. O nosso banco, o Itaú, o

Banespa e outros estão se lançando na Internet. No Bradesco há um número

expressivo de clientes atendidos via Internet (450 mil). É muito, mas não chega a

10% da nossa base de clientes e acredito que o salto comercial vá se dar logo.

Basta a Internet ficar acessível via televisão, como já está nos Estados Unidos e

tudo se tornará mais fácil. A interface gráfica ainda não chegou ao nível que um

analfabeto possa operar, mas falta pouco, está ficando muito fácil. É preciso

simplificar a interface. Quando isso acontecer, será realmente uma grande evolução.

É a tendência. Até no tabalho de planejar linhas do Metrô considerávamos o acesso

remoto como um grande motivo da diminuição da necessidade de transporte.

Quando metade das pessoas estiverem fazendo seus negócios via canais remotos,

não será mais necessário se deslocar. Então vão se resolver alguns problemas
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sérios da cidade relacionados a transportes, degradação ambiental, etc. Os estudos

da rede do Metrô, há 10 ou 15 anos atrás, previam uma rede muito mais extensa do

que a que é prevista hoje. A grande São Paulo é uma metrópole que cresceu a

taxas absurdas até 5 ou 6 anos atrás. Hoje está praticamente com taxas vegetativas

de crescimento. Se as previsões catastróficas continuassem, São Paulo hoje estaria

com 40 milhões de habitantes, com déficit de serviços e infra-estrutura maior do que

já tem. Isso a meu ver contribui bastante para diminuir o déficit de infra-estrutura,

habitacional, de transporte, além dos benefícios diretos dos envolvidos com o setor

financeiro e tantos outros."

2. Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um

impacto decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para

a realização de negócios?

"Uma delas sem dúvida é a Internet. Percebo que ela está próxima de uma

saturação, em função da telefonia, especialmente em países do 3° mundo, como é

o nosso caso, mas ela foi a maior das inovações. Apesar de ser antiga, ela já tem

algumas décadas, ela se tornou comercial agora, há uns três ou quatro anos. É

impossível ignorar a Internet. Quando ela começou a dar esse salto comercial, eu

de certa forma fiquei um pouco cético, achei que era coisa para Universidade. Eu

tinha acesso pela USP e usava muito pouco. Me enganei. Até minha mãe que tem

60 anos está começando a usa-lá. Mas o markefspace é muito mais do que a

Internet. Destaco o smart-card, o cartão inteligente que reunirá os dados pessoais,

inclusive o número único que identifica o cidadão para todos os fins; um cartão

inteligente que possa agregar não só as informações de conta corrente, mas as da
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pessoa. O auto-atendimento ainda tem restrição ligada à fraude. Eu acho que a

tecnologia tem que avançar nesse sentido. Eu mesmo me sinto um pouco mal. Eu

não tenho coragem de fazer um depósito em dinheiro via auto-atendimento. E eu me

considero num patamar não igual à média da população. Eu conheço, por trás, um

pouco do que está acontecendo; mesmo assim eu não me sinto confortável em

fazer um depósito dessa forma. As grandes inovações que eu vejo são todas

aquelas que diminuem a necessidade de deslocamento da pessoa. Eu fico um

pouco preocupado com o outro lado. Eu tenho formação humanística, porque sou

arquiteto; o que me preocupa é a falta do contato humano. As pessoas com essas

possibilidades de auto-atendimento acabam perdendo uma coisa importante que é o

contato humano, físico. É importante liberar nosso tempo de filas, porém é preciso

ocupar esse tempo com alguma coisa que seja contato humano. As pessoas

precisam contato humano, pois se ficarem só da televisão para o computador, do

computador para o video-game, quando tiverem que enfrentar o mundo real vão

fazer bobagem. Então eu acho que isso deve ser bem dosado, bem trabalhado. As

pessoas estão querendo automatizar, automatizar, mas não se pode perder a

dimensão humana. E o contato tem que ser direto. A dimensão humana por contato

remoto pode até beirar, "arranhar", pode-se até simular perfumes, cheiros, mas você

não pode olhar no olho através da câmera de vídeo; não dá para substituir, você

pode chegar perto, mas vai ser sempre remoto."

3. No seu modo de ver, qual é a ligação entre o home-shopping e o home-

banking na futura comercialização via marketspace?
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"Eu acho que é total porque a única diferença é que num caso, você está

comprando mercadoria física, você pode ver fotos, pode ver aquela mercadoria em

animação, você paga, você já está convencido ou já viu de um amigo e portanto

você sabe que o produto é bom e você vai receber na sua casa um produto físico.

Já no caso de banco, o produto é virtual. A diferença é só essa, mas os canais que

você vai utilizar são os mesmos. As preocupações em relação à segurança devem

ser as mesmas. No caso do home-shopping é preciso que alguém leve a mercadoria

até você ou você tem que pegar em algum lugar. Essa é a diferença. As duas coisas

se aproximam quando ao mesmo tempo em que eu ordeno a compra acontece uma

ordem de débito na minha conta corrente. Usando a figura do smart-card essa

transação será feita diretamente do comprador ao fabricante sem usar os bancos.

o desafio no setor financeiro é este: como ele se insere nessa nova condição para

não perder espaço.Se você examinar a fundo em operações não muito

complexas a intermediação dos bancos passa a ser desnecessária. O desafio é

fazer o cliente depender dos bancos no mundo do shopping virtual. As duas coisas

vão se aproximar muito. No fundo as duas coisas são quase que a mesma coisa. "

4. A distribuição via marketspace deve ganhar importância em relação à

distribuição via marketplace nos grandes bancos varejistas? Comente.

"Concordo e só acho que o marketplace não vai perder totalmente a sua fatia de

clientes porque a dimensão humana empurra as pessoas a querer ir a um shopping

center, não só para comprar, mas como forma de laser. E apesar de todo o conforto

oferecido pelo home-shopping e a um custo até menor, as pessoas preferem o

shopping-center, quando a dimensão lazer está envolvida."
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5. No seu feeling, qual o percentual dos negócios bancários que serão

realizados no futuro através de meios remotos de distribuição?

"Acredito que hoje, em termos de clientes, seja muito pequeno, mas em termos de

volume de negócios gire em torno de 10%. Nos próximos 5 anos acredito que possa

evoluir para o dobro, algo como 20%, em função das telecomunicações que ainda

não estão muito desenvolvidas. Isto aqui no Brasil. Em 10 anos, acho que 50% dos

negócios bancários seriam canalizados através de meios remotos. Em 15 anos

seria o teto, uns 75% dos negócios, seriam canalizados através de meios remotos."

6. O Brasil acompanhará o desenvolvimento do 10. mundlona formação de

um marketspace para a distribuição de produtos e serviços? Quais as

semelhanças I diferenças?

"Acho que em termos de software e pessoas aculturadas, em relação a alguns

países europeus o Brasil pode até ir à frente, pois o brasileiro não é resistente à

inovações. Não sei com relação aos Estados Unidos, mas os europeus são mais

conservadores. Em termos de mudança o que se faz aqui em um mês, em alguns

países da Europa leva-se quase um ano inteiro. Em termos de hábito da população

o brasileiro pode ir até à frente do Europeu. Eu saí do Brasil em 89, voltei em 92.

Quando eu saí as empresas estavam começando com os micros, com os

programas Word Star, Lotus 123 e Dbase. Com 20 a 40 megas de winchester e

floppy de 360 kB, 5 e %. Era isso. Fui para lá e encontrei o pessoal com Macintosh.

Gastei tudo o que eu podia para trazer para cá o que eu tinha lá. Quando eu voltei
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ao Brasil já era tudo diferente já existia programa de CAD e programas de

editoração eletrônica, não só em Macintosh, mas também para PC, e hoje damos

lição aos europeus. Porém temos nossos gargalos: no setor de telecomunicações,

por exemplo. O setor de telecomunicações está sofrendo uma revolução no Brasil,

mas precisa de capital. E então dará para acompanhar bem o desenvolvimento do

1°. mundo, não em termos de Estados Unidos, do qual o Brasil vai ficar atrás ainda

muito tempo. Mas sempre para uma pequena parcela da população. Afinal nós

estamos no país dos contrastes, e então estamos falando em 10 a 20% da

população. Isto nos próximos 10 anos."

7. Quanto tempo, na sua opinião, deve levar para que a população

potencialmente bancarizável do Brasil tenha acesso a meios de comunicação

que lhe permita acessar os bancos por meio de canais remotos de

distribuição?

UÉ preciso criar a cultura de que comprar via canais remoto é seguro; que a pessoa

realmente vai ter tudo de maneira correta. Isso é um problema de aculturamento

para uma população inculta, uma população semi-analfabeta, onde uma pessoa que

só sabe assinar o nome é considerada alfabetizada. O problema é muito mais de

cultura do que de tecnologia. Os bancarizáveis que apenas sabem escrever, são

pessoas toscas. Tecnologicamente e comerciamente, todos vão ter acesso à

Internet, todos vão ter acesso ao auto-atendimento em casa, mas o problema da

cultura, acho que vai levar uns 10 anos. Isto para começar a ter resultados

palpáveis, ou seja que uns 50% dos bancarizáveis já tenham aderido a esse novo

hábito e já tenha abandonado o hábito tradicional. É o caso do vídeo-cassete. Meus
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pais têm vídeo, mas não sabem gravar uma fita; não se trata apenas de programar,

eles esquecem até que o rec / play não vai gravar o que está na televisão, mas o

que está no display do vídeo. Eles não sabem que se pode assistir um programa e
I

gravar um filme em outro canal ao mesmo tempo. As pessoas mais velhas

conseguem hoje em dia gravar uma fita cassete, mas uma fita de video-cassete

ainda está longe. Imagine uma transação dessas. Pode ser, por outro lado, que a

necessidade de fazer um saque, uma transferência, obrigue a conseguir fazer essas

coisas mais rapidamente. O vídeo cassete, afinal de contas, está mais ligado ao

lazer. O banco é uma coisa mais evidente em sua realidade, eu tenho que pagar

aquela conta naquele dia. Pode ser que a coisa até se apresse em função da

premência dos serviços bancários na vida de cada um. Bancos como o Itaú, o

Bradesco e outros bancos que investem pesado em tecnologia estão se preparando

para isso, mas não sei se eles se prepararam para essa mudança tão rapidamente.

Talvez daqui a 10 anos eles possam dar uma resposta de bom nível a essa

necessidade; mas o que se tem visto, não só em termos de Brasil, deixa-nos um

pouco preocupados pois essa mudança não está muito estruturada. Até no colocar

um site na Internet as coisas não são muito estruturadas. Eu tenho uma loja de

roupas, coloco o site na Internet, mas não preparo ninguém na loja para receber um

telefonema ou abrir um e-mail. Em termos de banco acho que acontece a mesma

coisa. Toma-se ações aqui e ali, mas eu acredito muito no brasileiro e acho que em

um dado momento vai ser dado o "pulo-do-gato" onde as coisas vão estar sendo

costuradas, alinhavadas e não vejo como impossível que daqui a dez anos a gente

possa dar essa resposta. Acho que hoje o negócio é preocupante, justifica uma

tese, mas eu acredito no criatividade e no poder de superação dos brasileiros.

Estamos tirando um atraso de algumas décadas. Eu sou otimista. A desigualdade
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social tem aumentado, mas a tecnológica tem se aproximado com a tal da

globalização, que na minha opinião só se dá em uma direção, só a gente dando o

que tem de bom. Na verdade, existem sim, duas mãos, mas o que vem de lá é só

"tranqueira". Veja a crise das bolsas da Ásia repercutindo aqui: a contrapartida

positiva a gente não tem. Mas a globalização tem um aspecto bom (é que na

verdade estou sendo muito rigoroso), que é o acesso à tecnologia pelo menos às

bibliotecas de todas as Universidades e isso é uma coisa fantástica. No meu tempo

de estudante era impensável entrar na biblioteca da Alexandria. Hoje em dia tenho

tudo à minha mão. Isto me dá esperanças de que em 10 anos as coisas possam se

resolver."

8. Para vender via marketspace qual será a forma de propaganda I

comunicação mais efetiva?

"O computador pessoal em casa pode ser mais bem explorado, com acesso gratuito

aos usuários, veiculando propaganda, como os canais abertos e canais via cabo,

via satélite que você paga. Naturalmente, isso vai acontecer na mídia normal, como

já está acontecendo na mídia televisiva em programas do tipo Shop Tour. Tenho

visto minha mulher assistindo esses programas. Há alguma coisa que segura as

pessoas nessa mídia. Aliás, eu mesmo fiquei preso num programa desses, outro

dia, porque se tratava de produtos de computador que eu, na ocasião, estava

pesquisando para comprar. Se diversos canais veiculassem comunicação de

produtos de meu interesse, certamente eu assistiria. Creio que teremos uma enorme

opção de escolha, entre centenas de canais, os canais que exatamente eu estou

buscando. Nesse sentido, a comunicação será de iniciativa muito maior do
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consumidor. A tecnologia poderá não mudar muito mas a grande inovação, o ponto-

chave será a interatividade. Haverá escolha, sobretudo. Poderei escolher o que eu

quiser, a programação que eu quiser. Isso tanto para música, como para filmes,

como para comerciais. O cliente vai escolher. A tecologia vai permitir, efetivamente,

a "customização" em massa, a massificação com personalização. Isso abre

possibilidades para o cliente e abre oportunidades de trabalho. As pequenas

empresas terão acesso à comunicação interativa via Internet com muito mais

facilidade do que teriam hoje, pelos meios de comunicação usuais."

9. Assim como, no marketplace, colocar lojas em pontos comerciais de

grande afluxo de pessoas é essencial para viabilizá-Ias comercial e

economicamente, no marketspace é necessário tornar-se visível no ambiente

virtual e controlar grandes "entroncamentos" comerciais e meios de

pagamento eletrônicos via meios de comunicação, transmissao de dados e

oferta multipla de produtos e servicos por meio de uma rede de parceiros.

Comovê isso?

"Essa é uma percepção perfeita. Teremos que buscar a visibiidade. Veja, por

exemplo, essa chave que eu tenho na mão. Você poderá obtê-Ia via Internet e pagar

via Bradesco. Nesse caso, o Bradesco estabelecerá convênios com diversos

fornecedores de diversos produtos para tentar se fazer presente no ambiente das

transações virtuais deles, criando oportunidades de intermediação. A idéia é estar

presente para tentar vender nossos serviços junto com a venda de outros bens ou

serviços. Será importante criar atrativos para que as pessoas percebam um valor

agregado nas transações realizadas, dando preferência ao Bradesco, sempre que



~ A~p_e_s~q_u_is_a~(I~):_E_n_tr_e_v_is_ta_s_e_m~p_m_fu_n_d_id_a_d_e~1472
possível. O movimento inverso é, também, possível. Os bancos têm um potencial

fantástico em suas bases de clientes. Se o banco puder se organizar para poder

oferecer aos fabricantes de produtos a indicação de clientes que lhes interessem,

isso poderá ser muito interessante. Por exemplo, os fornecedores poderiam

identificar, no sife do Bradesco, qual é o tipo de cliente que lhes interessa. No caso,

o banco segmenta a sua base de clientes de diversas formas. Aliás, a moderna

segmentação não é aquela que cria segmentos fixos, estanques, mas a que cria

segmentos dinamicamente, na medida das necessidades da comercialização.

Nesse sentido, o banco pode se tornar um canal para outros produtores, dessa

forma garantindo a sua própria sobrevivência. Se não fizer isso, pode estar fadado a

morrer. Nós estamos apenas "arranhando" essa questão."

10. Quais seriam potenciais empresas (de que indústrias) para se realizar

alianças no sentido de obter o controle de grandes entroncamentos

comerciais e dos meios de pagamento no marketspace?

"Bem, é preciso pensar isso com muita calma. O que me veio na cabeça de "bate-

pronto" é que todas as empresas potencialmente interessam. Penso que seriam,

primeiramente, os produtores primários, por exemplo, a Ford ou a Volks, e não os

seus fornecedores. Quando você conquista esse tipo de parceiros, automaticamente

você está conquistando toda uma cadeia de fornecedores que será alavancada,

vindo a reboque. Então, acho que as grandes empresas, de modo geral, grandes

shoppings, grandes cadeias de supermercados, como o Pão de Açúcar, que aliás já

está se lançando no comércio virtual. Essa empresa continua atuando através dos

canais tradicionais, mas também já está adentrando o markefspace. Essas são as
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que me surgem na cabeça: instituições que agreguem grandes redes de

fornecedores em seu redor. Outros parceiros podem agregar meios, como empresas

de comunicação, a redes de lV. Isso seria talvez um grande parceiro. Por quê não o

Bill Gates? Estamos somente à beira de uma revolução. Parece que essas coisas já

existem, mas elas estão ainda distantes de acontecer. Creio que no final da minha

carreira eu vou me lembrar deste dia, desta nossa conversa. Mas eu espero que

tudo isso seja uma forma de liberar mais o tempo das pessoas para fazerem coisas

mais nobres. Sabe, retornando um pouco a uma das questões anteriores, digo que

a melhor forma de diminuir as desigualdades sociais é começando pela redução das

desigualdades culturais. Isso não só no Brasil. Muitos dos problemas que temos são

fruto direto dessa desigualdade cultural. Vejo que muitas dessas idéias que

trabalhamos hoje, que são fantásticas, perderão o seu valor se elas acontecerem

enquanto fim, e não enquanto meio: meio para a liberação do homem para alguma

coisa, para dedicar-se a uma atividade cultural mais intensa. Senão fica a tecnologia

pela tecnologia, e não algo mais elevado, que pode realmente ser."
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Entrevista em profundidade no. 6: Antonio Jacinto Matias

Antonio Jacinto Matias é. o Diretor Executivo responsável pela Área de Apoio e

Desenvolvimento e Marketing do Banco Itaú S. A . Matias é Engenheiro de

Produção, formado pela Escola Politécnica da USP e é Pós-Graduado em

Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São

Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Tem, também diversos cursos de formação

complementar, dos quais destaca o Human Resources Seminary, da Harvard

Business School, no qual estudou o tema recursos humanos como recurso

estratégico, sobretudo em ambiente de mudança.

Sua formação acadêmica foi também complementada pelas inúmeras oportunidades

que teve para ministrar palestras em âmbito nacional e internacional e por sua

experiência como professor de planejamento estratégico na Fundação Armando

Álvares Penteado.

Suas experiências profissionais se estendem da visão de sistemas e informática,

onde inicialmente administrou sistemas de informação e chefiou equipe de

organização, métodos e processos em um grande banco comercial, o que foi

fundamental para a estruturação de sua base de conhecimentos da operação

bancária, estendendo-se posteriormente para as áreas de planejamento, marketing,

desenvolvimento de recursos humanos e comunicação social, as quais hoje dirige

no Itaú.

-.: -.
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Questõese respostas:

1. Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via

marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,

terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones, canais

remotos avançados,domiciliares, virtuais)

"Essa distribuição via canais eletrônicos já é uma realidade. Não se trata de

hipóteses de futuro. Não é ainda uma realidade grande em termos de realização

de negócios, mas é uma efetiva realidade em termos do fornecimento de

informações e prestação de serviços, ocupando uma importância crescente e

torna-se vital, no sistema de distribuição dos grandes bancos varejistas, porque,

em geral, isso se faz com um custo bastante inferior ao da distribuição normal,

além de permitir a ampliação da capacidade de oferta para abranger um número

cada vez maior de consumidores sem investimentos físicos relevantes. É uma

tendência inexorável para as quais os bancos devem estar atentos. Nos bancos

isso é já muito nítido. Em outros setores da economia já começamos a perceber a

formação do marketspace, mas em outros ainda isso se manifesta de forma muito

insipiente. Evidentemente, temos o telefone como um instrumento importante,

utilizado praticamente por todas as pessoas economicamente ativas das diversas

sociedades, mas é limitado, pois permite um número relativamente pequeno de

transações. Esta situação, deixando de lado os bancos, aponta para uma nova

realidade em relação aos demais prestadores de serviços. Mas isso ainda não é

sensível. Tanto que não é sensível que algumas experiências de substituição dos
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canais tradicionais pelos canais eletrônicos ainda são comentadas no mundo

inteiro. Isso é típico de fases embrionárias de processos, São exemplos de

empresas que começam a fazer sucesso por meio da comercialização via

Internet, com negócios que chegam a valer alguns milhões de dólares, mas isso

ainda, em nível mundial, é um case que aponta para um caminho possível. Em

que dimensões? Isso ainda é impossível avaliar, até porque há teorias

psicológicas que tratam da importância da dona de casa estar fisicamente

fazendo as compras, compras como lazer e não apenas como atividade. Portanto

ainda não se sabe, na Sociedade da Informação e do Lazer, a dimensão que terá

a necessidade do contato humano e do contato físico com os bens."

2. Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um

impacto decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para

a realização de negócios?

"Creio que as grandes redes de informação, como por exemplo a Internet, mas

principalmente a disponibilização de hardware e de software nas residências e

nos escritórios das pessoas, que permitam dentro de sistemas segums criar essa

conveniência. Imagino que, em deteminado momento, nos próximos anos, o

computador, o instrumento por excelência dessas transações, cederá lugar para

meios mais amigáveis como a web TV , com uma série de inovações que já estão

se tornando presentes, enfim, interfaces mais amigáveis. Ao mesmo tempo, a

atual geração que está emergindo e que tem o domínio pleno dessas tecnologias

passarão a ser um grupo forte de consumidores e, se j,untarmos a tecnologia da

informação, a segurança, interfaces amigáveis com bons sistemas de
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comunicação, teremos essas facilidades implementadas. Vejo, em nível de

tecnologia, a web TV como um símbolo dessa interface amigável e dessa

facilidade para se dar o salto em termos de transações."

3. No seu modo de ver, há ligação direta entre o home-shopping e o home-

banking na futura comercialização via marketspace?

"Há uma ligação potencial. Ao fazermos home shopping já estaremos definindo a

forma de pagamento, envolvendo o sistema de trocas envolvendo o intercâmbio

de dados e informações financeiras, tendo presente a interveniência de uma

instituição financeira, de um cartão de crédito e isso fará com que, se home

shopping se tornar uma coisa relevante para a sociedade, nenhum intermediário

financeiro será importante se não tiver alguma forma de participação nisso.

Então, há uma interligação potencial. Hoje, ainda não, exceto cartão. de crédito

que aponta para ser o meio por excelência desse tipo de transação, resolvidos os

problemas de segurança que agora estão começando a ser cercados, mas é

inexorável que haja essa aproximação. Os bancos devem prosseguir com sua

preocupação de estar presentes nas oportunidades de transação, pois é inerente

à atividade bancária, desde as suas origens, saber onde estão acontecendo as

transações e procurar estar presentes nelas. É um caminho natural. Hoje todos

os bancos estão ligados ao negócio de cartões de crédito e de débito, e assim

estão ligados a redes onde há transações físicas. E naturalmente estarão

presentes também onde houver oportunidades de comércio eletrônico."
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4. A distribuição via marketspace deve ganhar importância em relação à distribuição

via marketplace nos grandes bancos varejistas? No seu feeling, qual percentual

dos negócios bancários (negócios = intermediação) será realizado no futuro

através de meios remotos de distribuição?

hoje: 20 % 5 anos: 40 % 10 anos: 80 % 15 anos: 80 a 85 %

"Com certeza, está ganhando e vai continuar ganhando. Se considerarmos o que

já é feito corriqueiramente, dando aos clientes as formas tradicionais de

investimento, e potencialmente através de sistemas de creditscoring, liberando

limites que podem ser consumidos através de ATMs e PCs, então temos, em

nível de tecnologia bancária, toda a base para realizar essas transações via

marketspace. Ficarão para os meios mais tradicionais apenas os negócios mais

complexos, Isso exige uma relação mais sofisticada. E haverá, sempre, a primeira

transação física que, depois, será replicada eletronicamente. Com a evolução da

assinatura eletrônica, teremos dispositivos de proteção ao consumidor que façam

com que, pelo menos no início de uma determinada família de transações se dê a

partir de uma negociação formal. Então, vemos que sempre haverá um papel

para os meios tradicionais. Feito esse premissamento, acredito que haverá um

crescimento muito grande do marketspace. Hoje estamos basicamente prestando

informações mas já temos algo envolvendo transações contábeis, como

pagamento de contas. Considerando isso, nas organizações bancárias onde a

tecologia é desenvolvida, temos algo como 20 a 25% das transações feitas via
",-,

marketspace. Isso inclui os débitos automáticos, a troca de arquivos. Em cinco

anos não sei prever se haverá um desenvolvimento linear ou exponencial, pois
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isso tem a ver com o investimento das famílias em interfaces e as ligações entre

famílias e instituições que vendem bens ou prestam serviços, inclusive os

financeiros. Imaginando o processo como está se delineando, que haja um

período de tranqüilidade e prosperidade nos sistemas financeiros e as

capacidades de investimentos sejam mantidas, teremos um crescimento de 50 a

60%, levando o volume para uns 40%, e em dez anos dobraria, para 80%, e

então a tendência é estabilizar. Dez anos é muito perto, mas o embrião do que

vemos nas instituições de ponta do sistema financeiro nos indica que estas

poderão chegar a 80% do seu volume de negócios feitos por vias do marketspace

em dez anos. Isso, no conjunto das transações, envolvendo o gerenciamento dos

investimentos, das informações e o acesso corriqueiro a crédito. Em 2008,

teremos 80% nas empresas de ponta. Será mais difícil, daí em diante, superar

esses 80 ou 85%. Isso muda completamente a cara de um banco. Haverá uma

distribuição enxuta, em termos de marketplace, focada em relações interpessoais,

mas fortemente amparada por uma importante rede híbrida (marketspace x

marketplace) de ATMs, que estarão prestando as mais variadas formas de

atendimento, e as redes de terminais eletrônicos de vendas que estarão nas

agências ou fora delas. Isso é o que delimito como sendo o âmbito do

marketspace. "

UÉ certo que o marketplace e o marketspace vão coexistir. Haverá sempre as

pessoas que quererão usar as compras como uma forma de lazer. Há outros

problemas, por exemplo, que a comunicação remota também não resolve bem. É

o caso daquela moça que comprou uma saia pela TV e, no fim, o azul não era tão

azul quanto ela esperava ..."
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5. O Brasil acompanharáo desenvolvimento do 10. mundo na formação de um

marketspace para a distribuição de produtos e serviços? Quais as

semelhanças I diferenças?

"O Brasil acompanhará, as semelhanças serão todas, pois o país tem sido

extremamente aderente às novas tecnologias, às mudanças de comportamento.

Porém, há uma grande diferença: se analisarmos todas as estatísticas, o Brasil

não terá, no curso de uma ou duas gerações uma população economicamente

ativa com um nível de renda suficiente para poder participar disso. Então, quando

se fizerem estatísticas em relação a isso, o Brasil parecerá muito distante, muito

longe dos países desenvolvidos, no que diz respeito à massa de usuários. Mas o

comportamento daqueles que têm renda será muitíssimo parecido."

6. Quanto tempo, na sua opinião, deve levar para que a população

potencialmente bancarizável do Brasil tenha acesso a meios de

comunicação que lhe permita conexão aos bancos por meio de canais

remotos de distribuição?

"Se analisarmos a rede de ATMs como parte do markefspace, então eles já estão

tendo acesso. Eu diria que a franja inferior dessa população já terá acesso pleno

em cinco anos via rede de ATMs e terminais EFTPOS no comércio. Entre 5 e 10

anos, a hipótese é que haverá meios baratos e amigáveis, a TV interativa, por

exemplo, por meio da qual terão acesso doméstico, ou de seus locais de trabalho

ao uso remoto de bancos. Considerando que 50% dos meios serão as ATMs, isso
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é que vai permitir que 80% dos negócios bancários sejam realizados através do

markefspace. De qualquer forma, no Bras.ilsempre haverá uma camada inferior

da população que não terá acesso, o que pouco representará em termos de

estatística, pois essa camada tem pouca capacidade de realizar negócios. Dentro

da população bancarizável, todos terão acesso ao markefspace, em 5 a 10 anos,

a não ser a franja inferior, que deve demorar um pouco mais. Mas isso representa

pouco em termos de volume de negócios. Em suma, todos os representativos em

termos de negócios, terão acesso ao markefspace em dez anos."

7. Como será "marketing", nos bancos do futuro, para vender via

marketspace? Qual será a forma de comunicação I propaganda mais

efetiva?

"Há uma grande discussão, mas não há ainda um desenho claro de como será a

comunicação no futuro. Estamos discutindo as novas mídias, as novas formas de

acesso aos consumidores tradicionais, mas ainda o mundo trabalha basicamente

os mesmos conceitos de mídia. Agora estamos desenvolvendo a mídia dos

canais de TV por assinatura, a mídia impressa para determinadas mensagens

específicas. A migração para a mídia utilizando novas formas de acesso ao

consumidor ainda está insipiente. Por várias razões: há uma grande inércia por

parte das empresas de propaganda que tendem a puxar a comunicação para os

meios conhecidos, depois o custo do impacto unitário ao público alvo é muito alto,

ainda, e isso é muito relevante pois a TV é muito barata nos canais abertos, os

jornais alcançam com eficiência determinados tipos de consumidores e é muito

caro, relativamente, por agora, desenvolver sifes na Internet. Mas sabemos que
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há meios muito promissores para se desenvolver. Hoje, nem 5% das verbas de

marketing se dirigem aos novos meios. Mas isso vai crescer, e vai crescer dentro

de uma visão diferente: vamos ter o início de uma nova etapa, que se dará dentro

de uma visão de interatividade e individualidade. Mensagens individuais usando

os novos canais. Isso é que permitirá a derivação do marketing de massa para os

novos canais individuais. Que tipo de mix teremos? Olhando dez anos para a

frente, veremos o uso da mídia de massa visando o consumo da informação de

acordo como a massa esteja vendo os canais de mídia na época para criar forte

imagem corporativa. Isso será a chave para as ações de marketing. Hoje

misturamos muito a construção da imagem de marca com a venda de produtos

específicos. A tendência será para o uso da mídia de massa para o fortalecimento

da imagem e o uso de canais especializados para a venda de prosutos. E por

quê? Porque será tão fácil o acesso do consumidor à compra de produtos pelos

meios alternativos que ele precisará ter elementos que vão além do preço para a

escolha dos produtos e serviços que ele irá consumir. O grande diferencial, que

poderá representar a derrota ou a vitória de uma empresa em sua luta pelo

posicionamento na cabeça do. consumidor, é a imagem da marca. Assim, o

marketing do futuro deverá estar baseado nesses dois pilares, a construção da

imagem de marca e o uso inteligente dos canais alternativos do marketspace

para usos específicos. O marketing de relacionamento, o direcionamento de

malas diretas são aproximações que já tendem a isso, mas é tudo muito

convencional e insipiente, em nível mundial. Esta é uma revolução que vamos

assistir ao longo dos próximos dez anos. Seus contornos mais nítidos ocorrerão

em cerca de 8 anos."
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"Quanto à oferta de múltiplos produtos e serviços pelo espaço virtual, é certo que

o que vai decidir o jogo é o branding. Imagem forte atrairá consumidores. Isso

será uma espécie de seguro contra o estelionato virtual. A tendência das pessoas

será a de se resguardarem debaixo de marcas respeitáveis antes que o problema
I
' "",) :

1\'
, \

da segurança seja resolvido. Grandes marcas têm uma certa propriedade sabre
\ '1/

bases de clientes. Isso de certa forma será perdido. Existem os' últimos

aproveitadores da velha forma que parecem ser os iniciadores de uma rlova era.
\~

Quando as Cias. telefônicas entram no negócio de cartões de crédito, elas estão

aproveitando a sua base de clientes, mas estão na undécima hora para

aproveitamento de um grande cadastro. E elas, provavelmente, se tivessem

demorado um pouco mais, talvez tivessem perdido a última oportunidade de

fazerem essa exploração. É como o que a Sears fez, procurando aproveitar o

tráfego em suas lojas para vender serviços financeiros. Esse sentido de

propriedade de cadastros deve deixar de existir para todos. E não existindo a

propriedade do consumidor, pelo franqueamento do acesso virtual, os desafios

que se colocam para as empresas serão imensos."

"Outro ponto: Qual será o sentimento do consumidor em relação à sua

individualidade? Esse é um ponto que temos que pesquisar exaustivamente, nos

próximos dez a vinte anos. Mesmo para as gerações mais jovens, que estão

afeitas à linguagem da tela, a questão da invasão do seu espaço doméstico com

mídias e propostas de venda de produtos e serviços."
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8. De onde, no seu modo de ver, provêm as maiores ameaças para os bancos

no que diz respeito aos seus negócios, ao comércio e aos meios de

pagamento no ambiente do marketspace?

(":. ,~)"Bancos se dividem entre especialistas e os prestadores de serviços, V

comercializadores alternativos. Creio que será uma competição muito

interessante. Os especialistas tendem a administrar e vender produtos e serviços

muito específicos, enquanto que os varejistas tendem a se tornar importantes

canais distribuição. Tem sido até natural para os grandes varejistas buscar

parceiros que produzam produtos especializados que revendem, mas não se

pode abandonar o desenvolvimento próprio de produtos e serviços. Isso seria

abandonar o desenvolvimento da competência essencial. Trata-se de uma

questão de complementaridade. Definir-se o espaço de competência própria e o

espaço de parceirização. Organizações sem talento para desenvolverem novos

produtos e serviços buscam parceiros e se tornam distribuidores, criando

alternativas para seus clientes que, de outra forma poderão estar sujeitos ao

ataque do próprio especialista. A parceria, nesse caso, é uma medida de defesa.

O banco distribuidor preserva a essência de sua relação com o cliente, cria

barreiras para sua saída e ainda ganha dinheiro sobre isso. De outro lado, poderá

haver formas alternativas na prestação de serviços, como por exemplo a parceria

da CEF com as lotéricas para recebimento de contas. Isso é um processo difícil,

que envolve questões de custos graves, e que precisam ser vistas em detalhe: \.l"

Em suma, vejo um cenário dividido entre especialistas e parceiros distribuidores

alternativos. "
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A pesquisa (11): Questionário amostrai

Não obstante seja este um tema mais afeto aos experts da indústria, representa

interesse investigar a percepção que tem o consumidor ou o cliente bancário comum

a respeito das proposições e pressupostos desta tese.

De maneira geral, a pesquisa amostrai procura avaliar em que grau o mercado

apresenta propensão a adotar o markefspace como meio usual para a realização de

suas transações quotidianas em termos de home-shopping e, especialmente, de

home-banking e em que medida está o cliente bancário brasileiro afeito ao uso das

modernas tecnologias da telemática. Nesse contexto, procuramos verificar a

realidade ou probabilidade de que se concretizem os pressupostos assumidos. Na

essência, o objetivo dos questionários é perceber como devem se modificar os

hábitos de uso de bancos no futuro e se há. de fato. uma propensão que justifique

os pressupostos levantados.

o questionário que apresentaremos na sequência foi distribuído a 200 pessoas.

A resposta dos questionários foi anônima e os respondentes contavam com um

envelope devidamente subscritado e selado, o que elimina constrangimentos de

responder sobre questões particularmente sensíveis como a renda pessoal e

posse, ou não, de bens de consumo.
, ,

. )i .(1'

Y
A amostra de 200 pessoas foi selecionada de forma essencialmente aleatória. Não I

foi totalmente aleatória na medida em que as 200 pessoas pesquisadas são
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pessoas que conhecem pessoalmente o pesquisador, sabem que este estava

desenvolvendo uma tese de doutoramento e teriam motivação especial para

colaborar com o seu esforço respondendo ao questionário. Isso explica o

excepcional índice de retorno de 129 respostas sobre 200 questionários distribuídos,

perfazendo uma base amostrai de 64,5%.

Entretanto, o laço existente entre os respondentes e o pesquisador é um

conhecimento pessoal que reputaríamos, na maior parte das vezes. como

meramente superficial. Não há um elemento de amizade pessoal tal que fosse

capaz de viciar as respostas. Nem haveria motivo pois que os respondentes não

conhecem o conteúdo da tese nem os pressupostos formulados.

No mais, as pessoas foram escolhidas aleatoriamente. Na amostra fica evidenciado

que há pessoas de alta renda e de baixa renda. Há pessoas jovens e pessoas

idosas de ambos os sexos. As profissões são as mais diversas possíveis. Há

pessoas hábeis no uso dos recursos da telemática e pessoas avessas a tal uso. Há

pessoas com intimidade com bancos e pessoas sem intimidade com bancos. A

habitualidade do relacionamento com bancos só foi conhecida a partir da análise da

amostra.

Os dados de perfil dos respondentes expressam a álea adotada na amostragem.

A seguir temos o questionário remetido ou entregue aos respondentes em seu exato

teor:
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São Paulo, novembro/97

) colaborador (a)

nalizando, após cinco anos de trabalho, a tese de conclusão de meu doutoramento em
ração de empresas / marketing pela Fundação Getúlio Vargas. A fase final de uma tese exige
squisa com pessoas para verificar se suas opiniões confirmam ou rejeitam as proposições que
e escrevi no corpo do trabalho.

50 que estou pedindo a sua opinião para poder finalizar esse trabalho "gigante". Sua opinião é
iportante para mim, mas preciso dela o mais rapidamente possível. O prazo para a entrega da
3 se esgotando!

.endo, peço que você dedique alguns minutos nos próximos dias para responder este
ário. Você pode devolvê-lo pela forma que quiser, sem se identificar, mas estou facilitando a
I dando-lhe também um envelope já endereçado, subscritado e selado, caso prefira devolver
"eio.

~trata de uma tese de marketing, eu precisarei de alguns dados pessoais seus para agrupar o
dos respondentes em segmentos semelhantes. Mas, não se preocupe: em nenhum momento
cisará se identificar. Nem no envelope.

~O:
onda com a máxima franqueza
:odas as alternativas antes de responder.
rre responder ao questionário de forma completa.
le o número correspondente à sua resposta.
Iva-me o envelope fechado com as respostas tão rápido quanto você puder.

DESDE JÁ, MEU MUITO OBRIGADOI

Iberê Arco e Flexa, EAESP I FGV

tem telefone em casa? Sim ( 1 ) (puleparaa questão3) Não ( 2 )

pretende ter um telefone em casa? Sim ( 1) Não ( 2 )

tem um telefone que pode usar facilmente no seu trabalho? Sim ( 1) Não ( 2 )

em um telefone celular? Sim ( 1 ) (puleparaa questão6) Não ( 2 )

pretende ter um telefone celular? Sim ( 1) Não ( 2 )

em um pager (comunicador pessoal)? Sim ( 1 ) (puleparaa questão8) Não ( 2 )

retende ter um pager (comunicador pessoal)? Sim ( 1) Não ( 2 )

em TV em casa? Sim ( 1 ) Ouantas: _ Não ( 2 )

. assinante de um sistema de TV por assinatura I a cabo? Sim ( 1 ) (puleparaa questão11) ,-
2 )

retende se tornar um assinante de TV por assinatura I a cabo? Sim ( 1) Não ( 2 )

, ,

i ;

! (
r /,/ I

I

/

I
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:ê tem um aparelho de vídeo-cassete em casa? Sim ( 1 ) Quantos: _ Não (2)

quanto tempo que você comprou seu primeiro vídeo-cassete?
_anos, ou meses

ê sabe programar seu vídeo-cassete?

Muito bem (2) Razoavelmente (3) Um pouco (4) Não sei (5) Tenho "medo" dele

ê sabe usar um microcomputador?

Muito bem (2) Razoavelmente (3) Um pouco (4) Não sei (5) Tenho "medo" dele

e tem um microcomputador em casa? Sim ( 1 ) (pule para a questão 17) Não ( 2 )
'r

ê pretende comprar um microcomputador nos próximos anos? Sim ( 1) Não ( 2 )

ê tem um microcomputador no escritório? Sim ( 1) Não ( 2 )

ê tem acesso à Internet? Sim ( 1 ) (pule para a questão 20) Não ( 2

ê pretende ter acesso à Internet? Sim ( 1) Não ( 2 )

ê já "passeou" pela Internet? Sim ( 1) Não ( 2 )

~tem cartão de crédito? Sim ( 1 ) Quantos? (pule para a questão 23)
Não ( 2 )

~pretende ter um cartão de crédito? Sim ( 1) Não ( 2 )

~já comprou alguma coisa induzido(a) por carta enviada para sua casa ou escritório?
a-direta) Sim ( 1) Não ( 2 )

~já fez alguma compra por telefone? Sim ( 1) Não ( 2 )

~já fez alguma compra induzido(a) por programas de TV do tipo "shop-tour"
1) Não ( 2 )

re impediria que você fizesse uso do correio, do telefone, ou da TV para fazer compras?

ere em ordem de importância, de (1) motivo mais importante para (9) o menos importante.

onhecimento das opções de compras domiciliares existentes
de ser enganado / sinto-me inseguro(a)

rídade no pagamento
de dar o número do cartão de crédito
de não receber a mercadoria
de me decepcionar com a coisa que comprei porque não a vi de perto antes

Dde fazer compras pessoalmente / compras são uma forma de lazer
pnhecimento da empresa que está vendendo / falta de credibilidade
1unicação ineficiente das qualidades e do desempenho do produto ou serviço

I'
t
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) que você compraria por meios remotos I domiciliares (por telefone, pela TV, por
putador)?

sim não
pras do supermercado (alimentação, produtos de limpeza) 1 2
de consumo durável (eletrodomésticos, etc.) 1 2

TOS 1 2
las 1 2
das prontas (pizzas, esfihas, ...) 1 2
oras de rotina 1 2
sntes 1 2
rtos de bancos: investimentos, financiamentos, planos de previdência 1 2
sórios de lazer (raquetes, aparelhos de ginástica, ...) 1 2
S para bens duráveis (automóveis, eletrodomésticos, etc.) 1 2
mentos / componentes para o lar / enfeites 1 2

que o(a) estimularia a comprar por meios remotos I domiciliares (por telefone, pela TV,
omputador)?

ve em ordem de imporlância, de (1) motivo mais importante para (12) o menos imporlante.

er que sair de casa para comprar o que quero
rodidade e a conveniência, ou facilidade
3 de segurança na cidade / Não me submeter ao risco de assaltos
iais informações e poder perguntar sobre os produtos que estou comprando
.er pressionado(a) por vendedores muito agressivos
iras de rotina me aborrecem
jade de comprar, financiar e pagar rapidamente
iaiores opções de escolha de produtos e serviços
iaiores opções de escolha de fornecedores
cederes de boa imagem que me inspirem confiança e credibilidade
. um preço menor pelos produtos e serviços comprados em casa
oer as coisas em casa, diretamente

ocê tende a comprar mais coisas e mais serviços de casa ou do escritório por meios
tos, nos próximos anos? Sim ( 1) Não ( 2 )

fCê tem conta em banco? Sim ( 1 ) Quantas? (pule para a questão 32)
Não ( 2 )

icê pretende ter conta em banco? Sim ( 1) Não ( 2)

ai é o seu banco principal? _

cê costuma usar o cartão magnético para acessar o seu banco? Sim ( 1) Não ( 2 ) \,--/<;



A pesquisa (11): questionário amostrai

Quais os meios pelos quais hoje você usa o seu banco?

Numere em ordem de importância, de (1) o mais importante para (12) o menos importante.

) à agência
ndo caixas eletrônicos na agência
ndo caixas eletrônicos em lojas I supermercados I shoppings
ndo caixas eletrônicos em postos de gasolina
ndo terminais do banco que estão nas lojas do comércio
ndo o telefone
rdo um micro-computador no escritório
rdo um micro-computador em casa
ido um pager (comunicador pessoal)
ido uma TV
ido os cartões de crédito e os cartões magnéticos que o banco me dá
ido um cartão inteligente (smart-card)

'ocê poderia me dizer como você acha que estará usando o seu banco no
uc, digamos, em 2005?

Numere em ordem de importância, de (1) o mais importante para (12) o menos importante.

à agência
Ido caixas eletrônicos na agência
Ido caixas eletrônicos em lojas I supermercados I shoppings
Ido caixas eletrônicos em postos de gasolina
Ido terminais do banco que estão nas lojas do comércio
Ido o telefone
Ido um micro-computador no escritório
Ido um micro-computador em casa
Ido um pager (comunicador pessoal)
Ido uma TV
Ido os cartões de crédito e os cartões magnéticos que o banco me dá
do um cartão inteligente (smart-card)

Ique e como você usa seu banco, hoje?

490

as respostas nos quadrinhos correspondentes que reúnem o que você faz com o meio que usa)
ode circular mais de uma resposta em cada linha) ..••

• t
", v, ~Na Em Em Em Por Por Usan- Usan-

agên- caixa caixa termi- telefo- com- do do
cia eletrôni eletrô- nais ne puta- cartão cartão

co na nico no nas dor magné de
agên- comer- lojas tico crédito
cia cio

dinheiro 1 2 3 4 5 6 7 8
ito dinheiro 1 2 3 4 5 6 7 8
nvestimentos 1 2 3 4 5 6 7 8
iro dinheiro entre 1 2 3 4 5 6 7 8

~inheiro para 1 2 3 4 5 6 7 8
pessoas

-
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Na Em Em Em Por Por Usan- Usan-
agên- caixa caixa termi- telefo- com- do do
cia eletrôni eletrô- nais ne puta- cartão cartão

co na nico no nas dor magné de
agên- comér- lojas tico crédito
cia cio

compras 1 2 3 4 5 6 7 8
cio compras 1 2 3 4 5 6 7 8
contas 1 2 3 4 5 6 7 8
ítulos 1 2 3 4 5 6 7 8
llpoStoS 1 2 3 4 5 6 7 8
ho crédito 1 2 3 4 5 6 7 8
to financiamentos 1 2 3 4 5 6 7 8
cobranças 1 2 3 4 5 6 7 8
extratos de contas 1 2 3 4 5 6 7 8
ho informações 1 2 3 4 5 6 7 8
neu dinheiro
ro / renovo seguros 1 2 3 4 5 6 7 8
ro passagens 1 2 3 4 5 6 7 8
pacotes de turismo
'o produtos de 1 2 3 4 5 6 7 8
InCOS
ro produtos 1 2 3 4 5 6 7 8
em geral
dos no comércio
o produtos de uso 1 2 3 4 5 6 7 8
ro encontrados no,
ro planos de saúde 1 2 3 4 5 6 7 8
meia
ro serviços de 1 2 3 4 5 6 7 8
npresas

.omo você acha que estará usando o seu banco em 2005 e fazendo o
, por meio dele?

respostas nos quadrinhos correspondentes que reúnem o que você fará com o meio que usará)
je circular mais de uma resposta em cada linha)

Na Em Em Em Por Por Usan- Usan- Usan-
agên- caixa caixa termi- telefo- com- do do do
cia eletrô eletrô- nais ne puta- cartão cartão cartão

nico nico nas dor magné de inteli-
na no lojas tico crédito gente
agên- comér (smart
cia cio -card)

ei dinheiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9
itarei dinheiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nvestimentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
erirei dinheiro entre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
ei dinheiro para 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pessoas

ei compras 1 2 3 4 5 6 7 8 9
iarei compras 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ei contas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ei títulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Na Em Em Em Por Por Usan- Usan- Usan-
agên- caixa caixa termi- telefo- com- do do do
cia eletrô eletrô- nais ne puta- cartão cartão cartão

nico nico nas dor magné de inteli-
na no lojas tico crédito gente
agên- comér (smart
cia cio -card)

i impostos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
i crédito 1 2 3 4 5 6 7 8 9
arei financiamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
cobranças 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ei extratos de 1 2 3 4 5 6 7 8 9

,i informações sobre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
iheiro
arei / renovarei 1 2 3 4 5 6 7 8 9

arei passagens 1 2 3 4 5 6 7 8 9
iacotes de turismo
Irei produtos de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ncos
arei produtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
srngeral
los no comércio
Irei produtos de uso 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J encontrados no

ompras do dia-a- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aret planos de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
revidência
arei serviços de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ipresas

orno você qualifica a atividade de "ir ao banco"?

.osto de ir (2) Vou só para negócios especiais (3) Evito ir ao banco (4) Odeio ir

! o seu banco de confiança facilitasse o seu acesso a outras instituições financeiras que
rssem serviços especializados I sofisticados, isso seria:

bom ( 1 ) bom ( 2 ) tanto faz ( 3) não gostaria (4) ficaria irritado(a) (5 )

! o seu banco facilitasse o seu acesso a outras empresas de qualquer ramo que
.ssern bens e serviços não bancários, para entrega domiciliar, isso seria:

bom ( 1 ) bom ( 2 ) tanto faz ( 3) não gostaria (4 ) ficaria irritado(a) (5)

ilize as linhas abaixo para fazer os comentários que desejar a respeito das
ões 39 e 40
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lual é a sua profissão? _

lual é o seu ramo de atividade? -----------------
~sua formação educacional é:

primária (2) secundária (3 ) universitária (4 ) pós-graduação?

lual é a sua idade? anos

lual é o seu sexo? (1 ) feminino (2) masculino

: casado(a)? (1 ) sim (2) não

'em filhos? ( 1 ) sim (2) não Quantos? _

lual é a sua renda pessoal mensal?

renda 1

salários mínimos 2

a 5 salários mínimos 3

a 10 salários mínimos 4

) a 20 salários mínimos 5

) a 40 salários mínimos 6

) a 80 salários mínimos 7

de 80 salários mínimos 8

.ua principal fonte de rendas vem de:

'evor, resposta única)

lho assalariado 1

lho como profissional liberal 2

lho como empresário 3

entadoria 4

lho autônomo 5

s de imóveis 6

s de investimentos 7

(especifique) 8

~---------

493
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restionário está estruturado de forma tal que:

uestões de 1 a 25 procuram verificar a posse ou propensão a aquisição de meios de

so ao marketspace e o grau de familiaridade ou propensão ao uso de moderna

:>Iogia.

uestões 26 a 29 procuram verificar a familiaridade atual, os motivos e a propensão ao

ío home-shopping em geral.

restões 30 a 34, 36 e 38 procuram verificar os hábitos de uso de bancos na atualidade.

restões 35,37,39,40 e 41 procuram verificar como devem se modificar em em que

do os hábitos de uso de bancos no futuro.

restões 42 a 50 delineiam o perfil da amostra de respondentes.

494
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A verificação dos pressupostos

A tese labora sobre dez pressupostos cuja validade foi verificada através:

(1) de dezoito questões formuladas a seis entrevistados, em entrevistas de

profundidade;

(2) de cinqüenta questões formuladas a 129 pesquisados por meio de questionário

amostraI.

o que faremos a seguir é indicar exatamente as questões que endereçam cada um

dos pressupostos.

Para maior simplicidade, imputaremos:

• aos pressupostos os códigos P1, P2, ..., P10,

• às questões formuladas aos experts os códigos E1, E2, ... , E18

• às questões do questionário amostrai os códigos 01, 02, ...,050.

Assim temos:

Pressupostos
P1 As pessoas utilizarão cada vez mais o marketspace para fazerem suas

compras e suas transações financeiras habituais.
P2 A proporção dos negócios realizados no futuro será de 1/3 para o marketplace

contra 2/3 para o marketspace.
P3 O negócio bancário está, de fato, sofrendo uma mudança drástica que

significa possivelmente o início de um novo ciclo negociaI.
P4 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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Pressupostos
P5 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.

P6 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.

P7 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.

P8 Os consumidores usarão o marketspace por conveniência, facilidade e preço,
essencialmente para a realização das compras e transações usuais.

P9 A despeito das desigualdades e da defasagem tecnológica, o Brasil
acompanhará de perto os países desenvolvidos na formação do marketspace
nos próximos anos.

P10 A população bancarizável do Brasil terá acesso aos meios de conexão ao
marketspace no máximo em dez anos.

Questões formuladas aos experts
E1 Como vê a mudança nos canais de distribuição das empresas na atual

evolução em que ao lado do marketplace emerge a distribuição via
marketspace? (marketplace = canais tradicionais, físicos, lojas, agências,
terminais físicos de auto-atendimento, etc.; marketspace = telefones, canais
remotos avançados, domiciliares, virtuais)

E2 Quais são as grandes inovações tecnológicas que a seu ver terão um impacto
decisivo sobre a emergência do marketspace como ambiente para a
realização de negócios?

E3 No seu modo de ver, qual é a ligação entre o home-shopping e o home-
banking na futura comercialização via marketspace?

E4 A distribuição via marketspace deve ganhar importância em relação à
distribuição via marketplace nos grandes bancos varejistas? Comente.

E5 1. No seu feeling, qual o percentual dos negócios bancários que serão
realizados no futuro através de meios remotos de distribuição?

hoje: % 5 anos: % 10 anos: % 15 anos: %
E6 O Brasil acompanhará o desenvolvimento do 10. mundo na formação de um

marketspace para a distribuição de produtos e serviços? Quais as
semelhanças / diferenças?

E7 Quanto tempo, na sua opinião, deve levar para que a população
potencialmente bancarizável do Brasil tenha acesso a meios de comunicação
que lhe permita acessar os bancos por meio de canais remotos de
distribuição?

E8 Como será "marketing", nos bancos do futuro, para vender via marketspace?
Qual será a forma de comunicação / propaganda mais efetiva?

E9 Como os grandes bancos varejistas farão para atrair e para reter clientes
através do marketspace?

?
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Questões formuladas aos experts
E10 Assim como, no marketplace, colocar lojas em pontos comerciais de grande

afluxo de pessoas é essencial para viabilizá-Ias comercial e economicamente,
no marketspace é necessário tornar-se visível no ambiente virtual e controlar
grandes "entroncamentos" comerciais e meios de pagamento eletrônicos via
meios de comunicação, transmissao de dados e oferta multipla de produtos e
servicos por meio de uma rede de parceiros. Como vê isso?

E11 Quais seriam potenciais empresas (de que indústrias) para se realizar alianças
no sentido de obter o controle de grandes entroncamentos comerciais e dos
meios de pagamento no marketspace?

E12 De onde, no seu modo de ver, provêm as maiores ameaças para os bancos
no que diz respeito aos seus negócios, ao comércio !3 aos meios de
pagamento no ambiente do marketspace?

E13 O comércio virtual, remoto, eletrônico, assim como o banco virtual, remoto,
eletrônico são uma possibilidade plausível a médio prazo? Em quanto tempo a
tecnologia permitirá a efetiva disponibilização de sistemas plenamente
interativos na área de home-shopping e home-banking?

E14 O impacto da privatização do Sistema Telebras acelerará o processo de
desenvolvimento das telecomunicações no país a ponto de colocá-lo em pé de
igualdade com as nações mais desenvolvidas em termos de tecnologia e infra-
estrutura? Em quanto tempo isso pode ocorrer?

E15 O acesso plenamente interativo integrando voz, imagens e dados através de
meios de banda larga será economicamente acessível a essa população? Em
que prazo?

E16 O marketspace, ou seja, o mundo do comércio, dos pagamentos e dos bancos
virtuais será totalmente democrático, ou seja, todas as empresas poderão
utilizar livremente esses meios ou há alguma forma de controle previsível por
parte de uns, restando aos outros pagar "pedágio" pelo uso dos meios? Quer
dizer: haverá alguma instituição capaz de controlar os grandes
entroncamentos comerciais e os meios de pagamento eletrônicos?

E17 Há, a seu ver, a possibilidade de uma empresa de telecomunicações assumir
um papel importante no mundo do comércio, das transações financeiras e dos
pagamentos eletrônicos?

E18 Poderíamos dizer que os bancos estão entrando num novo ciclo, em que
serão empresas radicalmente diferentes do que têm sido, pelo menos nos
últimos cem anos?
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Questões do questionário amostrai
Q1 Você tem telefone em casa?
Q2 Você pretende ter um telefone em casa?
Q3 Você tem um telefone que pode usar facilmente no seu trabalho?
Q4 Você tem um telefone celular?
Q5 Você pretende ter um telefone celular?
Q6 Você tem um pager (comunicador pessoal)?
Q7 Você pretende ter um pager (comunicador pessoal)?
Q8 Você tem TV em casa?
Q9 Você é assinante de um sistema de TV por assinatura / a cabo?
Q10 Você pretende se tornar assinante de um sistema de TV por assinatura / a

cabo?
Q11 Você tem um aparelho de vídeo-cassete em casa?
Q12 Faz quanto tempo que você comprou seu primeiro vídeo-casste?
Q13 Você sabe programar o seu vídeo-cassete?
Q14 Você sabe usar um microcomputador?
Q15 Você tem um microcomputador em casa?
Q16 Você pretende comprar um microcomputador nos próximos anos?
Q17 Você tem um microcomputador no escritório?
Q18 Você tem acesso à Internet?
Q19 Você pretende ter acesso à Internet?
Q20 Você já passeou pela Internet?
Q21 Você tem cartão de crédito?
Q22 Você pretende ter um cartão de crédito?
Q23 Você já comprou alguma coisa induzido(a) por carta enviada para sua casa ou

escritório? (mala-direta)
Q24 Você já fez alguma compra por telefone?
Q25 Você já fez alguma compra induzido(a) por programas de TV do tipo "shop-

tour"?
Q26 O que impediria que vvocê fizesse uso do correio, do telefone, ou da TV para

fazer compras?
Q27 O que você compraria por meios remotos / domiciliares (por telefone, pela TV,

. por computador)?
Q28 O que o(a) estimularia a comprar por meios remotos / domiciliares ((por

telefone, pela TV, por computador)? ~
Q29 Você tende a comprar mais coisas e mais serviços de casa ou do escritório

por meios remotos nos próximos anos? \

Q30 Você tem conta em banco?
Q31 Você pretende ter conta em banco?
Q32 Qual é o seu banco principal?
Q33 Você costuma usar o cartão magnético para acessar o seu banco? ,
Q34 Quais os meios pelos quais hoje você usa o seu banco?
Q35 Você poderia me dizer como você acha que estará usando o seu banco no

futuro, digamos, em 2005?
Q36 O que e como você usa seu banco, hoje?
Q37 Como você acha que estará usando o seu banco em 2005 e fazendo o que,

por meio dele?

)

., :~~_.. "~'"

-~
I
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Questões do questionário amostrai
Q38 Como você qualifica a atividade de "ir ao banco"?
Q39 Se o seu banco de confiança facilitasse o seu acesso a outras instituições

financeiras que prestassem serviços especializados / sofisticados, isso seria:
Q40 Se o seu banco facilitasse o seu acesso a outras empresas de qualquer ramo

que vendessem bens e serviços não bancários, para entrega domiciliar, isso
seria:

Q41 Questão aberta para comentários às duas questões anteriores
Q42 Qual é a sua profissão?
Q43 Qual é o seu ramo de atividade?
Q44 A sua formação educacional é:
Q45 Qual é a sua idade?
Q46 Qual é o seu sexo?
Q47 É casado(a)?
Q48 Tem filhos?
Q49 Qual é a sua renda pessoal mensal?
Q50 Sua principal fonte de rendas vem de:

Quais questões endereçam quais pressupostos?

Verifique-se na tabela a seguir:

.~

l. R
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Qu~
E1 X X X
E2 X X
E3 X X X X X X
E4 X X X X X X
E5 X X X X
E6 X
E7 X
E8 X X
E9 X X X X
E10 X X X X
E11 X X X
E12 X X X X
E13 X X X X X X
E14 X
E15 X X X
E16 X X X
E17 X X X
E18 X X X

Q~
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Q1 X X X X
Q2 X X X X
Q3 X X X X
Q4 X X X X
Q5 X X X X
06 X X X X
Q7 X X X X
Q8 X X X X
09 X X X X
010 X X X X
011 X X X X
012 X X X X
013 X X X X
014 X X X X
015 X X X X
016 X X X X
Q17 X X X X
Q18 X X X X
Q19 X X X X
020 X X X X
Q21 X X X X
Q22 X X X X
Q23 X X X X
024 X X X X

.,
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~
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Q
Q25 X X X X
Q26 X X
Q27 X X X X X X
Q28 X X X
Q29 X X
Q30 X
Q31 X
Q32 X
Q33 X
Q34 X X X X X X
Q35 X X X X X X
Q36 X X X X X X X
Q37 X X X X X X X
Q38 X X X
Q39 X X X X X
Q40 X X X X X
Q41 (*) X X X X X
Q42 (**)
Q43 (**)
Q44 (**)
Q45 (**)
Q46 (**)
Q47 (**)
Q48 (**)
Q49 (**)
Q50 (**)

(*) A questão 41 é aberta. Em princípio ela endereça os mesmos pressupostos das
questões 39 e 40, às quais se remete.

(**) As questões 42 a 50 referem-se à caracterização da amostra (profissão,
atividade, idade, sexo, estado civil, renda) e não endereçam pressupostos.
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Análise

a) Síntese das observações dos experts

Pressuposto no. 1

suas transações financeiras habituais.

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

A maturidade da telemática e a sua disseminação a custos acessíveis para a grande

parte da população permitirá que as pessoas façam uso crescente do marketspace

(canais remotos, eletrônicos, alternativos, virtuais) para realizarem compras

rotineiras e transações financeiras habituais. Aparentemente, o veículo de maior

potencial será a TV digital interativa, que reunirá os atributos da TV e do

microcomputador de forma mais amigável. Esse novo dispositivo, ora emergente,

tende a estar presente na grande maioria dos domicílios nos próximos 10 anos,

inclusive nos mercados de baixa renda. As redes como a Internet (ou outras) e as

diversas Intranet evoluirão no sentido de integrar e democratizar o uso do espaço

virtual. Haverá uma forte aproximação (ligação total) de home-banking e home-

shopping num futuro próximo, que se situa num prazo entre 5 e 10 anos. A compra

em si e o meio de pagamento andarão definitivamente juntos no marketspace. É

certo que marketplace e marketspace vão conviver. Um não vai eliminar o outro. O

ponto diferencial está no limiar entre o lazer e a rotina. As pessoas continuarão a \)

fazer uso do marketplace (canais tradicionais) quando as compras envolverem a

dimensão "lazer" e a dimensão "experimentação direta". Mas as compras e
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transações de rotina tendem a ser fortemente canalizadas para o marketspace, por

sua previsível superioridade em termos de conveniência e segurança.

Pressuposto no. 2

contra 2/3 para o marketspace.

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

Aqui tratamos especificamente do conceito de "negócios bancários". Não se inclui,

portanto, compras e a mera prestação de informações e serviços. Hoje, nos grandes

bancos varejistas mais avançados, já 2/3 dos atendimentos são feitos por

dispositivos eletrônicos de auto-atendimento. Não é a isso que nos referimos. O

ponto chave é que os negócios que envolvem intermediação financeira, que hoje

praticamente não são feitos via dispositivos do marketspace, passarão a sê-lo em

sua maioria, no futuro a médio e longo prazos.

A quantificação sumária pode ser situada em:

• 5 anos: 30 a 40% dos negócios serão feitos via marketspace

• 10 anos: 60 a 70% dos negócios bancários serão feitos via marketspace
\ "

• 70% parece ser o limite de resistência, mesmo no horizonte de 15 anos
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Pressuposto no.3

° negócio bancário está, de fato, sofrendo uma mudança drástica que significa

possivelmente o início de um novo ciclo negociaI.

Analisando o conjunto das respostas dadas pelos experts, estes concordam que os

grandes bancos varejistas estão no limiar de uma grande revolução em seus

negócios e na forma de executá-los. Mas mesmo os experts não conseguem

discernir com clareza o que seja "um novo ciclo negociai". A emergência de um novo

ciclo negociai é algo que se define com mais clareza no meio acadêmico, no âmbito

da teoria das organizações, mais especificamente no capítulo que estuda os ciclos

de vida das organizações. Propusemos a questão (E18) diretamente apenas para

Gerard Demmers, do ABN-AMRO, pois este tem o hábito da leitura acadêmica, e

este confirmou efusivamente o pressuposto. Entretanto, se tivéssemos nos

permitido explicar aos entrevistados o que significa "um novo ciclo negociai" e a

"dinâmica dos ciclos de negócios", provavelmente eles teriam acolhido o nosso

pressuposto em coro e com firmeza. Mas isso teria sido um claro viés, ou indução,

maculando a imparcialidade do método. Preferimos apenas inferir a validade do

pressuposto pela análise do conjunto das respostas.

A dimensão do que significa "o novo ciclo negociai para os bancos" será melhor

apreciada na verificação do pressuposto no. 4.

,
, '

~\~N .,
L



L- A_V_e_rifi_lc_a~çã_o_d_o_s_P_re_s_su~p_o_st_o_s ~ ~1505

Pressuposto no. 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.

A visão dos experts, é também um tanto obscura a respeito deste pressuposto. Isso

porque o conceito de "entroncamentos comerciais do marketspace" é algo muito

novo, ainda não perfeitamente compreendido mesmo por pessoas muito acima da

média. De outro lado, a idéia de "jogar um grande jogo através de parcerias" é algo

ainda em grande parte rejeitado pelos executivos. Estes ainda optam

conscientemente por jogar o jogo da estratégia cada um por si, evitando "ligações

perigosas". Entretanto, do conjunto das respostas, podemos extrair que:

Os grandes bancos varejistas, por serem detentores de grandes bases de clientes,

por dominarem cada vez mais as informações críticas de cada um desses clientes e

por inspirarem confiança a partir de seus esforços de construção de imagem,

tendem a ser pólos de atração de grandes fluxos comerciais e tráfego no

marketspace. Esses bancos tendem a mudar o seu papel tradicional de

intermediadores financeiros e prestadores de serviços por meio de canais

tradicionais para o papel de (1) controladores de redes e de meios de pagamento,

(2) coordenadores de redes de empresas parceiras dentro e fora do setor financeiro,

(3) vendendo ou intermediando a venda de produtos e serviços que hoje estão fora

..'
'i
',1
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da esfera de posicionamento dos bancos, (4) associados a empresas de

comunicações, integradores de sistemas e provedores de meios e de conteúdo.

Pressuposto no. 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.

Na mesma linha de síntese, partindo do mesmo ponto de apoio anteriormente

mencionado, ou seja, "que os grandes bancos varejistas, por serem detentores de

grandes bases de clientes, por dominarem cada vez mais as informações críticas de

cada um desses clientes e por inspirarem confiança a partir de seus esforços de

construção de imagem, tendem a ser pólos de atração de grandes fluxos comerciais

e tráfego no marketspace", podemos aduzir que os grandes bancos varejistas

tendem a se tornar (5) canais de distribuição muito importantes, (6) produzindo eles

mesmos apenas parte do que vendem (aqui reservando áreas de especialização) e

poderão até mesmo (7) assumir um importante papel como "veículos" da

comunicação comercial no marketspace para outros anunciantes e parceiros

comerciais. Essas novas funções dos grandes bancos varejistas dar-se-ão em

escala global, pela inerente ausência de limites geográficos do marketspace.

A geração de receitas de intermediação, num ambiente em que, como vimos, 2/3

dos negócios serão feitos por meio do marketspace faz com que o conjunto de
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canais eletrônicos remotos alternativos integrados virtuais passe a representar a

maior contribuição econômica para os resultados desses bancos.

Tais perspectivas representam, indubitavelmente, mudanças de tal magnitude para

os grandes bancos varejistas do futuro, a partir das quais fica consolidada a

percepção de que esses bancos estarão, na verdade, adentrando um novo ciclo

negociai nos próximos dez anos, em muito diferente do que têm feito nos últimos

cem anos, pelo menos.

Pressuposto no. 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.

o marketing e a comunicação no marketspace serão profundamente diferentes

daquilo que é generalizadamente praticado hoje. A comunicação em massa por

meio da mídia eletrônica atual (lV, rádio, ...) será crescentemente substituída por

meios de comunicação direta, cliente-a-cliente, utilizando como veículos os diversos

componentes do marketspace, ou seja, o conjunto de canais eletrônicos remotos

alternativos integrados virtuais.

Esse conjunto de meios terá como ponto fundamental de desenvolvimento o atributo

da "interatividade". Ou seja, o cliente ou o prospect buscará mais a informação

desejada do que receberá a informação emitida de forma passiva.



L- A_V_e_ri_fic_a~çã_o_d_o_s_P_~_s_s~up~o_s_to_s ~1508

Toda a ação de marketing caminhará, crescentemente, para o um-a-um e

dependerá de um conhecimento - e uso - profundo de bases de dados relacionais

que permitam a identificação de propensões, hábitos e perfis de consumo e a oferta

realmente dirigida de produtos e serviços. Grande parte da vantagem competitiva

dos grandes bancos varejistas no futuro residirá no domínio e uso efetivo da

informação priviliegiada que têm de sua base de clientes.

Esse domínio será essencial tanto para a conquista como para a retenção de

clientes.

Pressuposto no. 7

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

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

credibilidade para fazerem suas compras.

que compõem a sua base de clientela, ostentam uma vantagem, pelo menos inicial,

A análise das respostas deixa evidente a percepção de que os grandes bancos

varejistas, por terem imagens fortes que inspiram credibilidade a milhões de clientes

para liderarem pólos de atração de tráfego comercial no markefspace. Em outros

termos, parece ser preferível para o consumidor adquirir bens e serviços por meio

de uma instituição dotada de credibilidade elevada do que arriscar-se a interagir

com desconhecidos ou menos críveis provedores de ofertas, ainda que tentadoras e

altamente especializadas.



L- A__V~e~rifi~lc~a~çã~o~d~o~s~P_~~s~s~u~po~s~to~s ~1509

A credibilidade e o desejo de segurança por parte dos consumidores tendem a

canalizar para os bancos líderes de entroncamentos comerciais no marketspace a

oferta de serviços financeiros de outros provedores tanto quanto a oferta de bens

tangíveis definitivamente não bancários, os quais terão acopladas formas de

pagamento e financiamento que representarão oportunidades de intermediação e

receitas para os bancos.

Pressuposto no. 8

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

essencialmente para a realização das compras e transações usuais.

Como já mencionado, os experts afirmam a coexistência dos canais tradicionais com

o marketspace no futuro, embora com crescimento mais acelerado para este nos

próximos anos, sendo o divisor de águas os atributos de lazer e tangibilidade.

O marketspace é uma reunião de canais automáticos, basicamente de auto-serviço

ou fortemente automatizados, que em qualquer caso representa uma enorme

redução dos custos operacionais, com evidentes reflexos de redução nos preços.

Mas, certamente, os maiores atributos que convidarão os consumidores ao uso do

marketspace estão vinculados à facilidade e à conveniência dos uso desses canais,

"anytime, anyway, anywhere".

Pressuposto no. 9

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

de perto os países desenvolvidos na formação do marketspace nos próximos anos.

Do ponto de vista tecnológico, o Brasil parece ter até vantagens em relação a países

mais desenvolvidos na formação e consolidação do marketspace. Isto porque o País

poderá adquirir tecnologia mais nova sem os custos de substituição de tecnologias

superadas já incorridos por aqueles países, coisa que aqui ainda não ocorreu. Isso

será facilitado pela abertura do mercado brasileiro à globalização, às privatizações e

ao previsível caudal de recursos externos que continuará fluindo nos próximos anos

para o Páis tendo em vista a atratividade e dimensão de seu mercado interno. Além

disso, os experts são unânimes em afirmar a forte propensão do povo brasileiro à

adoção de novas tecnologias.

Pressuposto no. 10

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

marketspace no máximo em dez anos.

Há grandes diferenças sociais no Brasil, e isso sempre foi apontado pelos experts.

Mas é certo e unânime que toda a chamada população "bancarizável", que

representa os 50 milhões mais ricos da população, terá acesso fácil aos meios de

conexão ao marketspace nos próximos dez anos. Quer isso dizer que os excluídos

continuarão excluídos até que ocorra um forte movimento de enriquecimento e

redistribuição da renda, mas que o mercado hoje disputado pelos bancos, acrescido
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de alguns milhões de novos "bancarizáveis", certamente terá acesso ao

marketspace, transferindo para esse ambiente a maior parte da batalha pelo

mercado que se travará no futuro próximo, entre os bancos.

J
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b) Análise da pesquisa realizada por meio de questionário amostrai

Os comentários e análises a seguir estão fundamentadas na tabulação das

respostas formuladas pelos 129 pesquisados que, para maior facilidade de análise,

foram convertidas em forma gráfica. Os gráficos aparecem no final deste capítulo.

Os resultados, por mais evidentes que pareçam ser, devem ser compreendidos

dentro das limitações da pequena amostra utilizada, e não devem ser considerados

mais do que como conclusões exploratórias preliminares. Uma pesquisa

aprofundada, com amostra que cubra o todo o espectro da população, se impõe,

caso se pretenda uma avaliação verdadeiramente conclusiva. Não o fizemos pois os

custos envolvidos em tal pesquisa refogem às nossas possibilidades financeiras

pessoais e porque este não é efetivamente o escopo desta monografia. Repetimos

o que já foi mencionado ao tratamos da "Metodologia": nosso objetivo, nesta etapa

metodológica, foi verificar se a propensão dos consumidores aponta, ou não, para

uma efetiva e forte migração do hábito de uso dos bancos no sentido do

markefspace. Este objetivo foi alcançado, como se poderá depreender da análise a

seguir.

Um aspecto importante para a análise é a "familiaridade com novas tecnologias".

Para o escopo deste trabalho, uma questão foi formulada especificamente com o

sentido de verificar essa familiaridade: é a questão 13 do questionário amostrai, que

trata do domínio da programação de um võdeo-cassete. Pessoas capazes de
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programar um vídeo-cassete são pessoas que não costumam ter dificuldades com a

adoção de novas tecnologias e poderiam evidenciar comportamento diferenciado da

massa de respondentes. Por isso, em particular nos gráficos, os resultados sempre

comparam as respostas dos que sabem dominar um vídeo-cassete - denominados

"experts" (38 pessoas) - com as respostas representativas do "total da amostra"

(129 pessoas).

b1) Perfil da amostra

40% dos respondentes têm mais de 40 anos. Trata-se de um grupo relativamente

"maduro", o que torna as respostas ainda mais interessantes para o escopo deste

trabalho justamente porque pessoas mais maduras são usualmente associadas com

"dificuldades no uso de computadores / novas tecnologias". 2/3 são do sexo

masculino (gráfico 1).

Os "experts" em programas vídeo-cassetes são realmente mais jovens: 39% deles

estão na faixa de 26 a 30 anos. E, diferente do senso comum, pois que é voz

corrente que "as mulheres não gostam de complexos manuais de aparelhos

eletrônicos", 74% dos aqui denominados "experts" são do sexo feminino (gráfico 2).

61% dos respondentes são casados, sendo que a metade tem filhos (gráfico 3).

Refletindo a maior juventude dos experts, 63% destes são solteiros(as) e 76% não

tem filhos (gráfico 4).
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A amostra reflete um grupo diferenciadamente educado em relação ao total da

população, pois 93% têm grau superior ou pós-graduação (gráfico 5). Esse mesmo

perfil se aplica aos experts (gráfico 6).

Profissões e ramos de atividade são bastante variados, porém com uma certa

concentração (19%) de bancários e pessoas que atuam no setor financeiro (21%).

Essa composição traz algum viés à análise pois seu peso na amostra reflete a

familiaridade de pessoas que vivem os bancos "por dentro" (gráfico 7). Não há

grande diferença de perfil para o grupo dos experts (gráfico 8).

A maior concentração de respondentes está na faixa de renda mensal de 10 a 20

salários mínimos (35%), seguindo-se de perto a faixa de renda de 20 a 40 s.m.

(32%). Em relação ao total da população brasileira, pode ser considerado um grupo

de alta renda, portanto em sua esmagadora maioria pessoas disputadas pelos

bancos. 77% são assalariados (gráfico 9). Os experts são mais jovens e, portanto,

têm um perfil de renda ligeiramente inferior ao do total da amostra (gráfico 10).

95% dos respondentes têm telefone em casa (gráfico 11) e 92% têm acesso fácil a

telefone no local de trabalho (gráfico 12). Isso reflete a renda relativamente elevada

do grupo. Como são pessoas afeitas ao uso de telefone, o vislumbre que têm do

que pode vir a representar o marketspace para a sua habitualidade de compras e

uso de bancos tende a ser mais nítida. Nesse aspecto, suas respostas tendem a

evidenciar a potencial e brusca mudança de comportamento de uma grande massa

da população que hoje não tem, mas poderá rapidamente vir a ter acesso ao uso de

telefones.
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Apenas 22% da amostra já tem telefone celular, mas a dominante maioria (83%)

manifestou intenção de adquirir um (gráfico 13). O telefone celular é um importante

item de conveniência e acesso ao marketspace. O perfil e intenção dos experts é

muito próximo. A notar que, embora mais jovens e com menor renda, os experts têm

um pouco mais (24%) de aparelhos celulares do que a amostra, indicando a maior

propensão desse grupo ao uso de meios de conveniência (gráfico 14).

O pager (comunicador pessoal), por sua vez, não é tão possuído (16%) e nem tão

desejado (23%) pela amostra total (gráfico 15), mas os experts têm uma muito maior

propensão à aquisição de um pager (42%) (gráfico 16). Os dados de posse e

intenção de compra de celulares e pagers parecem confirmar a percepção de que

pessoas que dominam a programação de vídeo-cassetes realmente têm maior

propensão à adoção de novas tecnologias.

Todos os respondentes têm TV, na média de 2,6 aparelhos (gráfico 17), indicando a

disseminação desse meio de comunicação que em breve ocupará um papel

importantíssimo na formação do marketspace. 55% do total têm de 1 a 2 aparelhos,

contra 58% dos experts ( gráfico 18). 72% da amostra total já tem assinatura de TV

a cabo e 67% dos que não tem, desejam ter (gráfico 19). Isso quer dizer que 91%

das pessoas da amostra, ou têm, ou terão brevemente esse meio em seus

domicílios. Os números são ainda mais expressivos para o grupo dos experts: 83%

já têm TV a cabo e 68% dos que não têm, desejam ter (gráfico 20).

98% dos respondentes têm pelo menos um aparelho de vídeo-cassete em casa,

sendo a média geral da amostra de 1,4 aparelho por domicílio (gráfico 20). E,
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embora composto de experts em programá-los, esse grupo possui um pouco menos

aparelhos de vídeo-cassete do que a amostra total (gráfico 21). O vídeo-cassete já

está também profundamente disseminado, pelo menos nessa amostra. Em termos

de tempo, a média geral é possuir pelo menos um aparelho há quase nove anos

(gráfico 22). O grupo dos experts tem vídeo há mais tempo (gráfico 23). Da amostra

total, apenas 30% dizem que sabem programar um aparelho de vídeo-cassete muito

bem (gráfic024).

O perfil da habilidade de programar um vídeo-cassete mostra sua importância para

o escopo desta monografia ao compararmos os números com a distribuição

observada em relação à habilidade de usar um microcomputador: notavelmente, as

pessoas hoje já afirmam ter uma maior familiaridade com um micro do que com um

vídeo-cassete. denotando a enorme importância e aceitação desse que será o

fundamento central da formação do marketspace. ou seja. o microcomputador: 36%

das pessoas afirmam que usam muito bem um micro (contra 30% do vídeo) e 41%

afirmam que sabem usar um micro pelo menos razoavelmente (gráfico 26). E aqui

se destaca poderosamente o grupo dos experts em que nada menos do que 66%

afirmam saber usar um micro muito bem (gráfico 27).

76% da amostra possui microcomputador em casa e 91% no escritório. E dos que

ainda não têm acesso a microcomputador, 77% pretendem comprar um (gráfico 28).

No caso dos experts, os números são ainda mais expressivos: 76% possuem

microcomputador em casa, 95% no escritório e 88% pretendem comprar um (gráfico

29). Esses números fazem coro com a afirmação que a velocidade de adoção dos
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microcomputadores está sendo mais rápida do que a velocidade de adoção da lV,

quando do surgimento desta.

Quanto ao acesso à Internet, 59% da amostra afirmam já ter acesso à rede mundial,

66% afirmam já ter "passeado" pela rede e nada menos do que 85% do total dos

respondentes afirmam que desejam ter acesso (gráfico 30). No que diz respeito aos

experts, 63% já têm acesso à Internet, 79% "passeiam" por ela e 100% afirmam que

terão acesso no futuro próximo (gráfico 31).

Ainda uma vez refletindo a relativa "riqueza" do grupo amostrai, 85% já têm cartão

de crédito e 37% dos que não têm, desejam ter (gráfico 32). Os experts possuem

um pouco menos cartões de crédito (82%), provavelmente por sua menor idade e

renda, mas 50% afirmam desejar ter.

Como conclusão geral deste perfil, podemos dizer que se trata de um grupo

pertencente à classe superior da população, com todos os atributos de

"bancaribilidade" e representam bem pelo menos aquele que é o público alvo dos

grandes bancos varejistas. O estudo da evolução futura de sua propensão de uso

de bancos, ainda que com os defeitos e vieses da amostra, a partir das respostas

que nos derem a seguir, trarão substrato valioso para a estratégia mercadológica

futura desses bancos.

b3) Experiência, percepções e propensão em relação a compras por meios

remotos
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Nesta amostra, 42% já fizeram compras por carta, 55% já fizeram compras por

telefone e 40% já fizeram compras pela TV, a partir de programas do tipo "shop four"

(gráfico 34). Isso mostra que pessoas de nível econômico superior à média da

população não são refratárias a essa forma de comercialização. Ao contrário, dada

a ainda "novidade" do marketing direto no Brasil, essas pessoas mostraram rápida

propensão ao frial desse tipo de canal. Quanto aos experts, os números são mais

expressivos: 53% já fizeram compras por carta, 63% por telefone e 50% pela TV

(gráfico 35).

Quanto às razões de não usarem meios remotos de compra, o principal obstáculo

diz respeito à dificuldade no pagamento (6,96, em escala de 1 a 9). A seguir temos o

desconhecimento das opções de compra (6,42), a comunicação ineficiente (5,2), o

lazer inerente às compras (5,09) e os demais itens. Em todos eles emergem

oportunidades excepcionais para bancos que saibam se posicionar no marketspace

como coordenadores de entroncamentos comerciais remotos, eletrônicos, virtuais

(gráfico 36).

Quanto aos experts, o perfil de respostas é muito semelhante, mas os traços de

insegurança são menos pronunciados neste grupo: eles têm menos medo de não

receber a mercadoria (4,61 contra 4,93 do total da amostra), têm menos medo de

dar o número do cartão de crédito (4,0 contra 4,39) e se importam menos com o

fator credibilidade do vendedor (3,76 contra 3,91) (gráfico 37).

Os números não são muito distantes entre si e talvez reflitam apenas o arrojo e a

inexperiência de uni grupo mais jovem.
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o que as pessoas compram por meios remotos? Comidas prontas (94%) destacam-

se muito, mas a seguir surgem os produtos bancários com 62%. Logo seguem o

supermercado e as compras de rotina, com 59%. No extremo oposto, surgem

presentes (22%) e roupas (7%). Isso confirma que as pessoas tenderão a fazer uso

do markefspace para compras de rotina e manterão os hábitos de compra pelos

canais tradicionais quando a dimensão lazer e experimentação for efetivamente

importante (gráfico 38). O perfil mostrado pelos experts não é muito diferente

(gráfico 39).

O que convidaria as pessoas a usarem os meios remotos de fazer compras e usar

bancos? Destacadamente, a falta de segurança I assaltos (8,82, em escala de 1 a

12), logo seguido do aborrecimento de fazer compras de rotina (8,68), não ser

pressionado por vendedores agressivos (7,62), ter maiores opções de fornecedores

(7,2) e ter mais informações sobre os produtos (7,07). Esses atributos apontam no

sentido da crescente infidelidade do consumidor no ambiente do markefspace

(maiores opções de fornecedores, maiores opções de escolha e mais informações),

alertando para que a estratégia de comunicação terá que ser revista no

markefspace. O preço em si apareceu apenas como o 90. atributo, em 12

mencionados (gráfico 40). O perfil ostentado pelo grupo dos experts pouco diferiu,

valendo mencionar apenas que eles "detestam" vendedores agressivos (8,37 contra

7,62 da amostra total) e que se aborrecem menos com compras de rotina (8,03

contra 8,68) (gráfico 41).
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Há de fato propensão para comprar mais por meios remotos? Sim, dizem 74% dos

respondentes e 76% dos experts! (gráfico 42).

b4) Os hábitos de uso de bancos

Nesta amostra 99% das pessoas têm conta em banco, sendo em média geral do

grupo 2,08 contas (gráfico 43). Quanto aos experts, mais jovens e com menor

renda, 97% têm conta em banco, em média ligeiramente inferior (1,97 contas)

(gráfico 44).

Quanto ao banco principal da amostra, aqui tivemos uma certa surpresa. 45% das

pessoas mencionaram o Itaú como sendo seu banco principal (gráfico 45). Que o

Itaú fosse mencionado freqüentemente era, em parte, previsível, pois dos 200

questionários entregues, 35 deles o foram para um grupo de funcionários desse

banco. Mas surpreendeu a freqüência de menção do banco, pois 58 das 129

pessoas que responderam mencionaram o Itaú. Isso quer dizer que, mesmo que

retirássemos da amostra os 35 funcionários do banco (supondo que todos eles

responderam o questionário), ainda assim outros 18% teriam mencionado o Itaú

como seu banco principal, o que colocaria esse banco como o Iider, na amostra.

Isso coloca um certo viés em termos de propensão ao uso de tecnologia, pois é de

conhecimento público que o Itaú é um dos líderes na área de automação e

atendimento remoto e a experiência dos clientes com esse banco fazem deles

pessoas mais familiarizadas com meios de atendimento tecnologicamente

avançados. Já quanto aos experts, o Itaú ainda predomina, mas Bradesco, Banespa

e HSBC-Bamerindus crescem em preferência.

" .,-;
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Um importante reforço à percepção do surgimento do markefspace como o conjunto

de canais prioritários para uso de bancos está contido na avaliação que os usuários

de bancos fazem sobre a atividade de ir ao banco, na atualidade. 76% dos

respondentes afirmam que evitam ir ao banco (42%) ou que odeiam ir ao banco

(34%) (gráfico 47). Em outros termos, podendo usar o banco por meios remotos, os

clientes não titubeiam em fazê-lo, e tendem a aumentar essa preferência. Isso é

ainda mais enfatizado no grupo de experts: 84% evitam ou odeiam ir ao banco

(gráfico 48).

Os cartões magnéticos já estão profundamente assimilados como o meio de

interface com os bancos: 95% do total da amostra (92% dos experts) usam esse

meio de acesso ao banco (gráfico 49).

Sobre as formas de utilização de bancos no presente e no futuro, arbitrado como o

ano de 2005:

• o meio mais usado hoje são os caixas eletrônicos colocados nas agências (3,21,

em escala de 1 a 12, sendo 1 o mais importante e 12 o menos importante),

seguido do telefone (4,18), dos caixas eletrônicos colocados em pontos externos

ao banco (4,2) e dos cartões de crédito / magnéticos (4,28). O ir à agência ainda

ocupa um importante 50. lugar (4,75), na atualidade (gráfico 50).

• projetando o futuro, os respondentes afirmaram: o meio mais importante pelo qual

usarão o banco em 2005 será o microcomputador em casa (2,61), o

microcomputador no escritório (3,76), o cartão inteligente (4,74), o telefone (4,98)

e os cartões de crédito / magnéticos (5,71). Ir à agência passa a ocupar um
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destacado último lugar (10,58) (gráfico 50). O perfil para os experts é o mesmo

(gráfico 50).

Indubitavelmente, nesta amostra aparece uma extraordinária propensão do

consumidor para usar os bancos por meios remotos, eletrônicos, virtuais no futuro,

em grau que representa uma mudança drástica de comportamento. Com efeito, o

cliente parece querer isso.

Ao propormos aos respondentes duas questões que na verdade são uma grade de

"produtos x canais" dos bancos, utilizados no presente e no futuro, obtivemos as

seguintes conclusões (gráficos 51 a 73) que expressam (a) a forma como os clientes

usam e o que usam nos bancos e (b) a forma como acham que vão estar utilizando

e o que vão estar utilizando dos bancos, no futuro (em 2005):

Atividade I produto hoje em 2005
Retirar dinheiro caixa eletrônico na agência (86%) usando cartão inteligente (73%)
(1) (gráfico 51) usando cartão magnético (77%) usando cartão magnético (48%)
Depositar dinheiro na agência (91%) em caixa eletrônico na agência
(1) (gráfico 52) em caixa eletrônico na agência (45%)

(36%) usando cartão inteligente (39%)
Fazer investimentos por telefone (62%) por computador (78%)
(gráfico 53) na agência (47%) por telefone (59%)
Transferir dinheiro por telefone (55%) por computador (84%)
(gráfico 54) caixa eletrônico na agência (52%) por telefone (55%)
Enviar dinheiro para na agência (57%) por computador (77%)
outras pessoas caixa eletrônico na agência (42%) por telefone (48%)
(gráfico 55)
pagar compras usando cartão magnético (65%) usando cartão inteligente (60%)
(1) (gráfico 56) usando cartão de crédito (52%) por computador (56%)
pagar contas na agência (79%) por computador (72%)
(gráfico 57) usando cartão magnético (39%) usando cartão inteligente (50%)
financiar compras usando cartão de crédito (64%) usando cartão de crédito (59%)
(1) (gráfico 58) usando cartão magnético (31%) por computador (51%)
pagar títulos na agência (81 %) por computador (75%)
(1) (gráfico 59) usando cartão magnético (31%) usando cartão inteligente (43%)
pagar impostos na agência (93%) por computador (75%)
(1) (gráfico 60) usando cartão magnético (23%) usando cartão inteligente (40%)
obter crédito na agência (85%) por computador (68%)
(1) (gráfico 61) usando cartão de crédito (23%) por telefone (46%)
contratar financiamentos na agência (88%) por computador (71%)
(1) (gráfico 62) por telefone / usando cartão de por telefone (44%)

crédito (10%)

, '

---~
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fazer cobranças na agência (78%) por computador (84%)
(gráfico 63) por telefone (18%) por telefone (44%)
retirar extratos de caixa eletrônico na agência (70%) por computador (85%)
contas (gráfico 64) usando cartão magnético (43%) por telefone (37%)
obter informações sobre por telefone (68%) por computador (86%)
seu dinheiro (gráfico 65) caixa eletrônico na agência (57%) por telefone (55%)
comprar / renovar na agência (59%) por computador (78%)
seguros (gráfico 66) por telefone (57%) por telefone (53%)
compra de passagens por telefone (52%) por computador (76%)
aéras / pacotes de usando cartão de crédito (52%) por telefone (54%)
turismo (gráfico 67)
comprar produtos de na agência (54%) por computador (83%)
outros bancos (gráfico por telefone (42%) por telefone (51%)
68%)
comprar produtos usando cartão de crédito (76%) por computador (64%)
duráveis em geral usando cartão magnético (43%) usando cartão inteligente (57%)
encontrados no
comércio (2) (gráfico 69)
comprar produtos de usando cartão de crédito (67%) usando cartão inteligente (62%)
uso corriqueiro usando cartão magnético (58%) por computador (60%)
encontrados no
comércio (2)(gráfico 70)
comprar planos de na agência (67%) por computador (81%)
saúde e previdência por telefone (33%) por telefone (46%)
(gráfico 72)
comprar serviços de usando cartão de crédito (49%) por computador (78%)
outras empresas (2) por telefone (41 %) por telefone (51%)
(gráfico 73)

(1) Os meios hoje são concentrados. O cliente vislumbra uma grande diversificação de
meios no futuro.

(2) A percepção para o futuro não só coloca o banco em uma posição nova como um canal
de distribuição de produtos I serviços em geral, como também usando grande diversificação
de meios

Resumo das verificações dos gráficos 51 a 73 que avaliam as respostas às

questões 36 e 37 do questionário arnostral:

Há uma clara percepção dos respondentes de que o uso dos bancos migrará
C

fortemente para os meios "computador"; "cartão inteligente" e "telefone", tornando-se

estes responsáveis por 70 a 80% dos negócios bancários no futuro arbitrado em

2005. Isto de forma generalizada, variando segundo o negócio / transação realizada

para mais ou para menos. Outro ponto que chama a atenção é a admissão dos

bancos enquanto canais idôneos para (1) a venda de produtos / serviços de outros
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bancos especializados (o que reforça o pressuposto de parcerias entre bancos e o

uso dos grandes varejistas como canais) e para (2) a venda de produtos I serviços

de Quaisquer outras empresas Que não bancos (o que reforça o pressuposto de

grandes bancos varejistas como líderes e controladores de grandes entroncamentos

comerciais no marketspace).

b5) A possível drástica mudança no futuro do negócio bancário

Ao perguntarmos aos respondentes "se o seu banco de confiança facilitasse o seu

acesso a outras instituições financeiras que prestassem serviços especializados I

sofisticados, isso seria..." (questão 39), 60% das pessoas afirmaram que isso seria

"muito bom", enquanto que 31% consideraram isso "bom" (gráfico 74). Isso indica

que os clientes vêm os seus bancos de confiança como empresas que podem lhes

garantir a prestação de serviços produzidos por outros bancos parceiros. Esse

números são ainda mais reforçados pelos experts: 68% e 29%, respectivamente,

para "muito bom" e "bom" (gráfico 75).

A propensão dos respondentes é reafirmada no caso de "acesso a outras empresas

de qualquer ramo que vendessem bens e serviços não bancários, para entrega

domiciliar: 56% acharam "muito bom" e 31% acharam "bom" (gráfico 76). Mais uma

vez os experts foram mais receptivos à idéia, com 63% para "muito bom" e 29%

para "bom" (gráfico 77). -~---.

As respostas às duas questões anteriores (gráficos 74 a 77) deixam evidente que as

pessoas são receptivas à idéia de seus bancos de confiança seres canais para a
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venda de produtos e serviços bancários e não bancários, desta forma constituindo-

se em líderes de canais e controladores de uma rede de parceiros dentro e fora do

setor financeiro.

Os gráficos 78 e 79 evidenciam as razões dos respondentes subjacentes a essa

mudança tão drástica no papel dos bancos, no futuro: conveniência, conforto e

segurança, em especial este último atributo. Basta ver alguns comentários livres

feitos pelos respondentes: "É a empresa m que confio" , "As empresas devem ser

tradicionais e idôneas", "Seria conveniente e confiável", "Seria a segurança e a

confiabilidade do meu banco", "Gera segurança", "Sentiria segurança em aceitar tal

indicação", "Mudaria hábitos de consumo, com satisfação garantida", "Banco deve

ser um grande posto de serviços". Em contrapartida: "O serviço deve ter sinergia",

"Banco perderia o foco em serviços" , "Venda de produtos fora do contexto bancário

torna marcação cerrada porque tem comissão", "Não pode haver cobrança de taxas

para isso".

b6) Os pressupostos e as respostas dadas pela amostra de respondentes

P1: As pessoas utilizarão cada vez mais o markefspace para fazerem suas compras

e suas transações financeiras habituais.
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Essa propensão está claramente confirmada pela acelerada aquisição de meios de

acesso ao marketspace (questões 1 a 22) e pela forma como as pessoas imaginam

que estarão usando os bancos no futuro (questões 34 a 38).

P2: A proporção dos negócios realizados no futuro será de 1/3 para o marketplace

contra 2/3 para o marketspace.

Embora a quantificação não seja exata, as respostas à questão 29 afirmam forte

aumento no uso do marketspace e as respostas às questões 34 a 38 indicam, como

já mencionado, um forte aumento no uso de meios como computadores, cartões

inteligentes e telefone que podem ser grosseiramente avaliados numa proporção de

70 a 80% do volume de negócios.

P3: O negócio bancário está, de fato, sofrendo uma mudança drástica que significa

possivelmente o início de um novo ciclo negociaI.

Pode-se inferir, das respostas dadas às questões 34 a 37 e 39 a 41, que o negócio

dos grandes bancos varejistas sofrerá uma ruptura radical em relação ao seu papel

tradicional, apontando no sentido da coordenação e liderança de um complexo de

parceiros dentro e fora do setor financeiro e a atuação como canais de distribuição

prioritários no ambiente do marketspace.
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P4: 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.

E:

P5: 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.

A análise das respostas dadas às questões 27, 36 e 37 e 39 a 41 evidenciam que

os grandes bancos varejistas são, efetivamente, candidatos a assumirem a posição

de líderes e coordenadores de grandes entroncamentos comerciais no marketspace.

Em conseqüência, será nesse ambiente que os grandes bancos varejistas

encontrarão as maiores oportunidades de intermediação e geração de receitas no

"novo negócio" bancário.

P6: 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.

Sendo que os clientes estão dispostos a se relacionarem com os bancos cada vez

mais através de meios remotos e eletrônicos (questões 34 a 38) a análise das
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respostas dadas à questão 28 reflete o desejo de conveniência e de obtenção de

maiores informações, o que sugere o desenvolvimento do marketing relacional

direto interativo como a tendência emergente no ambiente do marketspace.

P7: 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.

Há forte propensão para a compra de bens e serviços por meios remotos e

eletrônicos (questões 27 e 28). E as respostas às questões 36 e 37 e, sobretudo, às

questões 39 a 41 evidenciam que os consumidores tendem a se escudar sob

empresas confiáveis, com marcas fortes, para fazerem desenvolverem o hábito de

compras por meio do marketspace.

P8: Os consumidores usarão o marketspace por conveniência, facilidade e preço,

essencialmente para a realização das compras e transações usuais.

A evidência está contida essencialmente nas respostas dadas às questões 27 e 28.

P9: A despeito das desigualdades e da defasagem tecnológica, o Brasil

acompanhará de perto os países desenvolvidos na formação do marketspace nos

próximos anos.
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E:

P10: A população bancarizável do Brasil terá acesso aos meios de conexão ao

markefspace no máximo em dez anos.

A extraordinária propensão à aquisição de meios de conexão ao marketspace

(questões 1 a 25) evidencia que o consumidor brasileiro, pelo menos nesta

amostra, em nada difere do consumidor dos países do 10. mundo. Como tratamos

com uma amostra de perfil quase que totalmente bancarizado ,~-questões30 a 32),

restá aprofundar os estudos no sentido de se poder extrapolar esta afirmação para a

generalidade da população.

Conclusão:

As respostas dadas pelos entrevistados em profundidade e as respostas

dadas pelos 129 respondentes do questionário amostrai sugerem forte

sustentação dos pressupostos básicos desta tese.
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GRÁFICOS

Resultados das respostas dadas ao questionário amostrai pelos 129

respondentes.

A seguir temos um conjunto de 80 gráficos que resumem e explicitam os resultados

tabulados.
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Gráfico 11 - POSSE DE TELEFONE
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Gráfico 12 - ACESSO FÁCIL AO TELEFONE NO TRABALHO
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Gráfico 13 - POSSE/PRETENSAO A COMPRA -
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Gráfico 14 - POSSE/PRETENSÃO À COMPRA-
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Gráfico 15 - POSSE/PRETENSAO A COMPRA - PAGER

(COMUNICADOR PESSOAL)
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Gráfico16 - POSSE/PRETENSÃO À COMPRA - PAGER
(COMUNICADOR PESSOAL)
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Gráfico 17 - POSSE/QUANTIDADE DE TV
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Gráfico 18 - POSSE/QUANTIDADEDE TV
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Gráfico 19 - POSSE/PRETENSÃO À COMPRA
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Gráfico 21 - POSSE/QUANTIDADE- VIDEOCASSETE
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Gráfico 21a - POSSE/QUANTIDADE- VIDEOCASSETE
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Gráfico 22 - TEMPO DE POSSE- VIDEOCASSETE
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Gráfico 23 - TEMPO DE POSSE- VIDEOCASSETE
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Gráfico 24 - AVALIAÇÃO SOBRE PROGRAMAÇÃO DO
VIDEOCASSETE
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Gráfico 25 - AVALIAÇÃO SOBRE PROGRAMAÇÃO DO VíDEO
CASSETE
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Gráfico 26 - AVALIAÇÃO SOBRE USO DO MICROCOMPUTADOR
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Gráfico 27 - AVALIAÇÃO SOBRE USO DO MICROCOMPUTADOR
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Gráfico 28 - POSSE/PRETENSAO A COMPRA -
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Gráfico 29 - POSSE/PRETENSÃO À COMPRA -
MICROCOMPUTADOR% - POSSE (EM CASA)

76
% - PRETENSÃO

SIM -

80

88

SIM -

NÃO -

o 20 40 60
l-TOTAL DEXPERTSI

% - POSSE (NO ESCRITÓRIO)

80 100

NÃO-

100

I
':,.",

o 20 40 60 80
l-TOTAL DEXPERTS!

ONTE: TOTAL DA AMOSTRA DE EXPERTS QUE POSSUI
ICROCOMPUTADOR EM CASA (38) E TOTAL DE RESPONDENTES EXPERTS
UE POSSUI MICROCOMPUTADOR NO ESCRITÓRIO (38)

9

o 20 40 60
l-TOTAL DEXPERTS!

100

FONTE: TOTAL DE RESPONDENTES (30) E TOTAL DE
RESPONDENTES
EXPERTS (8)

01
O>o



Gráfico 30 - ACESSO/PRETENSÃO AO ACESSO À INTERNET
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Gráfico 31 - ACESSO/PRETENSÃO AO ACESSO A INTERNET
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-Gráfico 32 - POSSE/PRETENSAOIQUANTIDADE _- ,
% - POSSE CARTAO DE CREDITO
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Gráfico 33 - POSSE/PRETENSÃO/QUANTIDADE -
% - POSSE CARTÃO DE CRÉDITO
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Gráfico 34 - MEIOS UTILIZADOS PARA COMPRA
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Gráfico 35 - MEIOS UTILIZADOS PARA COMPRA
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Gráfico 36 - RAZOES DO NÃO USO DO CORREIO, TELEFONE
OU TV P/FAZER COMPRAS
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Gráfico 37 - RAZÕES DO NÃO USO DO CORREIO, TELEFONE
OU TV P/FAZER COMPRAS
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Gráfico 38 - COMPRAS POR MEIOS REMOTOS/DOMICILIARES
(TELEFONE, TV, COMPUTADOR)
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Gráfico 39 - COMPRAS POR MEIOS REMOTOS/DOMICILIARES
(TELEFONE, TV, COMPUTADOR)
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Gráfico 40 - COMPRAS POR MEIOS REMOTOS/DOMICILIARES
(TELEFONE, TV, COMPUTADOR)

(INDUZIDO À COMPRA)
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Gráfico 41 - COMPRAS POR MEIOS REMOTOS/DOMICILIARES
(TELEFONE, TV, COMPUTADOR)

(INDUZIDO À COMPRA)
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Gráfico 42 - TENDENCIA A COMPRA POR MEIOS REMOTOS
NOS PRÓXIMOS ANOS
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Gráfico 43 - POSSE/QUANTIDADE DE CONTA EM BANCO
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Gráfico 44 -POSSE/QUANTIDADE DE CONTA_EM BANCO
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Gráfico 47 - AVALIAÇÃO DO ATO DE "IR AO BANCO"
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Gráfico 48 - AVALIAÇÃO DO ATO DE "IR AO BANCO"
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Gráfico 49 - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO
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Gráfico 50 - MEIOS UTILIZADOS HOJE E NO FUTU'RO "EM 2005"
(EM RELAÇAO A.OSEU BANCO)
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Gráfico 51 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~
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Gráfico 52 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 200S'?
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Gráfico 53 • O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~
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Gráfico 54 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~

TRANSFERIR DINHEIRO ENTRE CONTAS
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Gráfico 55 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~
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Gráfico 56 - O QU~ VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE ENO FUTURO "EM 2005'~

PAGAR COMPRAS
TOTAL EXPERTS

USANDO CARTÃO ,
USANDO CARTÃO

MAGNÉTICO
,65

MAGNÉTICO »
<, co

USANDO CARTÃO ,
USANDO CARTÃO ::I.

52 :::!l
DE CRÉDITO , DE CRÉDITO ~-o

11).oTERMINAIS NAS LOJAS TERMINAIS NAS LOJAS. c..
o
VI
"O

NA AGÊNCIA NA AGÊNCIA Cil
VI
VIc:
"OCAIXAELETROr-JICO CAIXAEbE'TRêNIGO . r 0-S!1.NO COMÉRCIO NO COMÉRCIO o
VI

CAIXA ELETRONICO CAIXA ELETRONICO (j)
NA AGÊNCIA NA AGÊNCIA jil,

:::!l
oo

POR TELEFONE POR TELEFONE VI

POR COMPUTADOR POR COMPUTADOR 58 '

USANDO CARTÃO USANDO CARTÃO
INTELIGENTE INIELlGENIE 58

(SMART-CARD) (SMART-CARD)

100 80 60 40 20 o 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20 O· 20 40 60 80 100
~% ( HOJE) % (EM 2005) % (HOJE) % (EM 2005)
~

FONIE: TOTAL EXPERTS RESPONDENTES (35/38) ~ 01(121/126) (X)I!! ......•



Gráfico 57 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 200S'?
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Gráfico 58 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'?
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Gráfico 59 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~
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Gráfico 60 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005r~

PAGAR IMPOSTOS
TOTAL EXPERTS

NAAG~NCIA
,

NAAG~NCIA
,

93 97,

,
USANDO CARTÃO , USANDO CARTÃO ,

MAGNÉTICO '23 MAGNÉTICO
27, ,

CAIXA ELETRÔNICO CAIXA ELETRÔNICO
NAAG~NCIA NAAG~NCIA

POR TELEFONE POR TELEFONE

POR COMPUTADOR J5 POR COMPUTADOR

CAIXA ELETRÔNICO CAIXA ELETRÔNICO
NO COMÉRCIO NO COMÉRCIO

USANDO CARTÃO USANDO CARTÃO
DE CRÉDITO DE CRÉDITO

TERMINAIS NAS LOJAS TERMINAIS NAS LOJAS

USANDO CARTÃO USANDO CARTÃO
INTELIGENTE INTELIGENTE

(SMART-CARD) (SMART-CARD)

100 80 60 40 20 o 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20 o 20 40 60 80 100
li;

% ( HOJE) % (EM 2005) % (HOJE) % (EM 2005) ~
~
Q

FONTE: TOTAL EXPERTS RESPONDENTES (30/37)
~

FONTE: TOTAL DE RESPONDENTES (112/124) ~
+:» :L

.".:.

G>...,
Q),
::!l

8
Ul



TOTAL EXPERTS
NAAG~NCIA

,
NAAG~NCIA

,
,85 ,85 »

<co
USANDO CARTÃO USANDO CARTÃO ~.~

DE CRÉDITO DE CRÉDITO oDl0.0
Dl.
O

POR TELEFONE POR TELEFONE a.
O
(fi

USANDO CARTÃO USANDO CARTÃO
-u
~

MAGNÉTICO MAGNÉTICO (fi
(fi
c::
"O
O

TERMINAIS NAS LOJAS TERMINAIS NAS LOJAS !a-
O
(fi

CAIXA ELETRONICO CAIXA ELETRONICO G>
NAAG~NCIA NAAG~NCIA

...•Dl,~o
, O

(fiPOR COMPUTADOR 68 POR COMPUTADOR 73,
I

USANDO CARTÃO USANDO CARTÃO
INTELIGENTE INTELIGENTE

(SMART-CARD) (SMART-CARD)

CAIXA ELETRONICO CAIXA ELETRONICO
1bNO COMÉRCIO NO COMÉRCIO

100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100
l;;

% ( HOJE) % (EM 2005) % (HOJE) % (EM 2005) ii1

~
FONTE: TOTAL EXPERTS RESPONDENTES (26/30) ! U1

FONTE: TOTAL DE RESPONDENTES (88/112) COl!! I\)
,--

Gráfico 61 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~

OBTER CRÉDITO



Gráfico 62 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~
CONTRA TAR FINANCIAMENTOS
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Gráfico 63 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005r~

FAZER COBRANÇAS



Gráfico 64 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~
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Gráfico 65 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005r~
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Gráfico 66 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'?
COMPRAR/RENOVAR SEGUROS
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Gráfico 67 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005r~
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Gráfico 68 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'?

COMPRAR PRODUTOS DE OUTROS BANCOS
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Gráfico 69 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005r~

COMPRAR PRODUTOS DURÁVEIS EM GERAL ENCONTRADOS NO COMÉRCIO



Gráfico 70 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE ENO FUTURO "EM2005'~

COMPRAR PRODUTOS DE USO CORRIQUEIRO ENCONTRADOS NO COMÉRCIO
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Gráfico 71 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(NO FUTURO "EM 2005r~

FAZER COMPRAS DO DIA-A-DIA
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Gráfico 72 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~

COMPRAR PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA
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Gráfico 73 - O QUE VOCÊ FAZ E MEIO QUE USA SEU BANCO
(HOJE E NO FUTURO "EM 2005'~

COMPRAR SERViÇOS DE OUTRAS EMPRESAS
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Gráfico 74 - AVALIAÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO A OUTRA
INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DE SEU
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Gráfico 75 - AVALIAÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO A OUTRA
INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DE SEU
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Gráfico 76 - AVALIAÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO A OUTRA
EMPRESAS DE QUALQUER RAMO ATRAVÉS DE SEU BANCO

(VENDA DE BENS E SERViÇOS NÃO BANCÁRIOS,
PARA ENTREGA DOMICILIAR)
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Gráfico 77 - AVALIAÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO A OUTRA
EMPRESAS DE QUALQUER RAMO ATRAVÉS DE SEU BANCO

(VENDA DE BENS E SERViÇOS NÃO BANCÁRIOS, PARA ENTREGA
DOMICILIAR)
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Gráfico 78 - COMENTÁRIOS GERAIS
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Gráfico 79 - OUTROS COMENTARiaS FONTE: OUTROS COMENTÁRIOS COM 2%. OU SEJAN.A. = 1
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Sugestão para aprofundamento de pesquisa

1. Aprofundar a pesquisa com o público consumidor, ampliando a amostra para que

esta se torne efetivamente representativa do universo.

2. Aprofundar os estudos de comportamento do consumidor enquanto usuário do

markefspace como meio para a aquisição de bens e serviços usuais.

3. Desenvolver pesquisa no sentido de avaliar em profundidade como será o

marketing interativo a ser praticado pelos bancos (e pelas empresas em geral) no

ambiente do markefspace.
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Conclusão final

o caudal de evidências bibliográficas e factuais contido nesta monografia aponta no

sentido de que estamos no limiar de uma revolução no negócio dos grandes bancos

varejistas.

De empresas fundamentadas em intermediação financeira, papel que prevaleceu

por séculos, e, mais recentemente, em prestação de serviços, os bancos foram

frontalmente impactados pelas tecnologias que formam a infra-estrutura da

Sociedade da Informação, cuja maturidade se aproxima. A mencionada revolução

coloca perante os bancos desafios novos.

No início da Sociedade da Informação, com o desenvolvimento da tecnologia de

processamento de dados, os bancos cedo aderiram a esse novo recurso com a

finalidade de diminuir custos e ampliar sua capacidade de atendimento.

Posteriormente, com o surgimento da telemática e do processamento

descentralizado e distribuído, os bancos puderam integrar suas redes de agências,

puderam mais uma vez avançar na redução dos custos e ampliar sua capacidade

operacional e começaram a oferecer formas alternativas de atendimento remoto. O

cliente bancário começou a sentir os efeitos positivos da automação diretamente em

seu relacionamento com os bancos.

Com a multiplicação desses meios, os bancos procuraram cativar seus clientes

através de uma quase "onipresença", instalando o termo "conveniência" como o

fundamento de sua capacidade de atrair e reter clientes.
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Entretanto, o aprofundado avanço das tecnologias de informação, a globalização e a

"virtualização" do atendimento apresentarm para os clientes uma jamais vista gama

de opções de pacotes de valor disponibilizados por múltiplos fornecedores, de todas

as partes do planeta.

A formação do marketspace, cuja novidade emblemática é a Internet, cria

oportunidades ainda maiores de múltipla escolha por meio de canais eletrônicos,

remotos e alternativos. O banco do futuro delineia-se tipicamente como o banco

AAA - anytime, anyway, anywhere : os clientes optarão pelos bancos que estejam

presentes em suas vidas praticamente em todos. os momentos, em todos os locais e

em todas as oportunidades em que desejem realizar uma compra, uma transação,

um pagamento, um investimento, um financiamento.

Os bancos do futuro deverão ter a capacidade de transformar em transação e

intermediação, disso colhendo receitas, qualquer mera sinalização de propensão e

vontade de seus clientes.

Já é mais ou menos evidente que o marketspace, assim definido como o ambiente

eletrônico, remoto e virtual, deverá ser responsável por uma parcela significativa do

comércio e dos negócios no início do novo milênio. O que surpreende é a

velocidade de instalação desses novos hábitos, o que nos permite supor que em

dez anos, mais ou menos, 2/3 dos neqócios, em nível local e mundial, sejam

realizados por meios componentes do marketspace.
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Se isso é verdade, como apontam as evidências, os grandes bancos varejistas

deverão se ocupar, nos próximos anos, com uma mudança radical em suas

estruturas de distribuição, investindo decididamente no marketspace e praticamente

revendo sua rede tradicional de agências, reduzindo o número de unidades e

revendo o conceito das unidades físicas existentes, para modelos menores,

especializados, situadas definitivamente onde o cliente tem que estar (para fazer

outras coisas) ou onde o cliente Quer estar (por motivos vinculados ao lazer).

Para bancos que detêm redes de 1000, 2000 ou mais unidades físicas de

atendimento, esse é um desafio extraordinário.

Mas, ainda mais extraordinário, é o desafio de construir as competências e

capacitações que habilitem os bancos a competir através do marketspace. Trata-se,

aqui, de dominar meios, recursos e técnicas próprias de transacionar através do

ambiente eletrônico, remoto, virtual. Os bancos são desafiados a penetrar o mundo

das telecomunicações e da integração de sistemas de informações adquirindo

competências que não lhes são próprias e isso estabelece um caminho imperativo

para a realização de parcerias com empresas desses setores. A presença dos

grandes bancos varejistas no espaço virtual será marcante!

Nesse espaço virtual, o marketspace, prevê-se que somente prosperarão grandes

provedores de conteúdo, grandes controladores de meios, grandes integradores de

sistemas e grandes marcas. Os que estiverem à margem dessas categorias serão

remetidos a posições competitivas secundárias.
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Finalmente, no marketspace, emerge a nova figura do cybermarketing, o marketing

do ambiente virtual, cada vez mais direto, cada vez. mais interativo, cada vez mais

um-a-um. Esse é o terceiro grande desafio a ser enfrentado nos próximos anos

pelos grandes bancos varejistas.

o vislumbre que temos do futuro dos grandes bancos varejistas, como empresas

detentoras de grandes marcas, fortes imagem e credibilidade e grandes bases de

clientes, é que se tornarão líderes de canais de distribuição do marketspace, aquilo

que denominamos de "os grandes entroncamentos comerciais desse novo

ambiente", coordenando uma rede de empresas parceiras dentro e fora do setor

financeiro.

Mais do que produtores, os grandes bancos varejistas serão canais de distribuição

notáveis para uma miríade de outros provedores de conteúdo, o que representa até

mesmo o início de um novo ciclo de negócios na história dos bancos.

Ao lado do caudal de evidências bibliográficas e factuais, nossos entrevistados,

experts em suas áreas de atividade, a maior parte deles atuando no setor bancário

ou em áreas afins, ecoam nossa percepção, sem às vezes aquilatar a dimensão da

revolução que está em curso.

E, finalmente,os clientes, aqui representados por uma amostra de 129 pessoas

comuns, clientes de bancos: eles também ecoam o desejo que têm de contar com

seus bancos para muito mais do que estes lhes têm disponibilizado hoje, sobretudo

movidos pelos atributos de satisfação "segurança", conveniência" e "comodidade".
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Certamente, nos próximos anos, assistiremos e participaremos dessa transmutação

do mundo para o marketspace, e, dentro dele, nossos bancos mudando de papel de

uma forma surpreendente.

o Brasil está preparado para isso?

Do ponto de vista tecnológico, não há dúvidas que sim, pela própria propensão do

povo brasileiro para a adoção de novas tecnologias, pelo interesse mundial sobre o

mercado brasileiro e pelo volume de investimentos que estão sendo e continuarão

sendo feitos por investidores internos e externos no País, após a estabilização da

economia e estabelecido um promissor delineamento de seus novos contornos

institucionais, que apontam no sentido de uma democracia aberta, madura, pautada

pela livre iniciativa e pelas leis de mercado.

Quantos terão acesso ao marketspace, no País? Toda a população potencialmente

bancarizável, por meio de micro-computadores, TVs interativas, caixas eletrônicos,

redes EFTPOS e cartões inteligentes. Eles serão pelo menos 60 milhões de

pessoas dentro de dez anos. Portanto, a dimensão do mercado justifica os

investimentos.

Os bancos querem isso. O cliente também. .'
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Abstract

The business of banking, specially that of large retail banks, is undergoing a radical

change within the coming ten years.

Technology, globalization, partnerships and the marketspace are some of the most

important drivers of that change.

Probably the marketspace is itself the major force behind that deep transformation.

We dare to estimate that 2/3 of ali banking businesses (involving financiai

intermediation) will be done through one or other of the marketspace devices, such

as ATMs, EFTPOS, smart cards, digital TVs, PCs, pagers or the Internet.

Traditional bank distribution, the large branches network, will diminish, while

businesses done through the marketspace will be dominant.

The winners will adopt the AAA concept: anytime, anywhere, anyway banks.

Customers are changing their shopping and banking habits and the banks have a

great opportunity to take advantage of that change.
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We see large retail banks in the future acting as leaders and controUersof business

crossroads in the virtual space. Large networks of partner companies, within or

outside of the financiai markets, will be providers of specialized products and

services, while the large retail banks will act mainly as sellers or retailers of that

specialized products and services.

Brand, reliability, large customer base and strong knowledge of that customer base

will be major competitive advantages for large retail banks. Following that is

marketing strategy. Marketing and communication will adopt new concepts, known

as cybermarketing, which is the world of interactive one-to-one marketing using

electronic remote devices. The banks will have to leam completely new ways of

attracting and retaining customers and businesses in the coming future.

This thesis discusses ali those points by extensively reviewing bibliography, a plenty

of recent events, the development of bank's distribution channels in Brazil and in the

world, the effect of emerging technology and the impact that it has on large retail

banks, specially under the point of view of marketing.

We have raised ten major assumptions in this thesis:

1. People will increasingly utilize the marketspace to do their day-to-day shopping

and banking transactions in the coming years.

2. The proportion of business will be carried in a proportion of 1/3 through regular

marketplace channels and 2/3 through marketspace channels.
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3. Banking business is, in fact, undergoing a major change that means, probably, the

beginning of a new business cycle.

4. Large retail banks will be positioned in the center of major trade crossroads by

being true leaders of large networks of partner companies within and outside the

financiai sector.

5. Large retail banks will assume the role of leaders of distribution channels through

which will flow a significant share of world trade and financiai transactions. It is

from this flow that will arise the major opportunities for revenues for banks.

6. Bank marketing will increasingly be more direct and communication with

customers will be increasingly interactive in arder to improve customization of

products and services sold.

7. Consumers will look for multiple options of goods and services through the

marketspace but, for safety, will search for the reliability provided by strong banks.

8. Consumers will utilize the marketspace for convenience, easiness and price,

essentially for day-to-day shopping and financiai transactions.

9. Despite the social differences and technological underdevelopment, Brazil will

closely follow first world nations in the arisal of the marketspace.
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10.Brazilian bankable people will have access to the marketspace in no more than

ten years.

Some experts of the industry were deeply interviewed as well 129 bank's customers

were interviewed through a random sampling questionnaire.

Both bibliography, the interviews and the answers to the questionnaires have

brought strong support to ali of our assumptions.
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