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Uso da Web pelos bancos: comércio eletrônico nos serviços bancários

Resumo

o comércio eletrônico é uma força que promete mudar definitivamente o
cenário das empresas e seu relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros. De
olho no crescimento explosivo da Internet e da Web, as empresas estão aprendendo a
utilizar o comércio eletrônico em seus processos de negócio tanto quanto nas suas
estratégias de integração interna e externa.

Os bancos têm, desde há muito, estado entre as empresas que mais investem
em tecnologia de informação para apoiar os seus processos de negócio, buscar a
eficiência empresarial e aumentar a qualidade dos seus serviços. Tendo suas origens
na convergência tecnológica entre a computação e a telecomunicação, o comércio
eletrônico abre um leque de oportunidades aos bancos que há muito buscam
alternativas para oferecer aos seus clientes a possibilidade de operar serviços
bancários remotamente, sem a necessidade de deslocamento até Uma agência.

Mas a importância da evolução do comércio eletrônico para os bancos é ainda
maior se for considerado que não há comércio sem pagamento e os bancos são os
principais responsáveis pela manutenção de um sistema de pagamento confiável e
versátil. Portanto, a crescente utilização da Web e da Internet pelos bancos implica
também na consolidação do comércio eletrônico, tanto pela sua importância no
controle dos meios de pagamento quanto na confiabilidade que transmitem aos
usuários dos sistemas eletrônicos de transferência de valor.

Este trabalho tem como objetivo estabelecer critérios para avaliar a evolução
do comércio eletrônico nos serviços bancários e a difusão do uso da Web entre os
bancos. A partir da observação de que os bancos podem utilizar a Web para divulgar
informação, distribuir produtos e serviços e melhorar o relacionamento com os
clientes, foram realizadas pesquisas através de análises em Web sites, questionários e
entrevistas, para caracterizar o ritmo, a direção, os determinantes e as implicações da
evolução do uso da Web entre os bancos.

Palavras-chave: World Wide Web, Internet, home banking, comércio eletrônico,
difusão de inovações.



Use ofthe Web by banks: electronic commerce in banking services

Abstract

Electronic commerce has the power to change business and the relationship
between companies and their clients, suppliers and partners. Looking at the
astonishing growth of Internet and the Web, companies are stiU leaming how to use
electronic commerce in their business processes as well as in strategies to integrate
themselves both internally and externally.

Banks have since long been among the companies with the highest leveI of
information technology spending in order to support their processes, to reach business
efficiency and improve the quality of banking services. Being originated in the
technological convergence of computing and telecommunications, electronic
commerce open great opportunities to banks, which have been looking for effective
ways to offer off-branch banking services for decades.

The importance of electronic commerce evolution to banks is even more
relevant if it is considered that there is no commerce without payment and they are
the main players to keep a trustful and flexible payment system. Therefore, the
growing use of the Web and the Internet by banks implies also the consolidation of
electronic commerce, either by their importance in controlling the payment system or
the trust they mean to electronic fund transfer systems users.

This work intends to create ways to evaluate the evolution of electronic
commerce in banking services and the diffusion of Web use among banks. Since
banks can use the Web to release information, deliver banking products and services
and improve customer relationship, Web site analysis, surveys and interviews were
taken to identify direction, rate, determinants and implications of Web use evolution
among banks.

Key words: World Wide Web, Internet, home banking, electronic commerce,
innovation diffusion.
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Uso da Web pelos bancos: comércio eletrônico nos serviços bancários

Introdução

o crescimento do comércio eletrônico é tanto inegável quanto surpreendente. A alta
freqüência com que se encontra este tema em revistas, jornais e outras publicações,
especializadas ou não, demonstra o grande interesse que a Internet está despertando como
um canal para potencializar e até mesmo modificar o mundo dos negócios.

Este trabalho foca o estudo do comércio eletrônico no setor bancário, mais
especificamente sobre as oportunidades que estão surgindo para os bancos que utilizam-se
da Web como forma de alavancar os seus negócios. Para concretizar este estudo foram
realizadas três pesquisas, com o objetivo de avaliar a evolução do uso da Web pelos
bancos.

o uso da Web, tal como será descrito aqui, foi definido em três categorias de
serviços: divulgação, transação e relacionamento. A expressão Web banking será utilizada
ao longo ,deste trabalho para identificar qualquer uma destas categorias de serviços. Como
há um interesse específico sobre a utilização da Web como canal de transação, a expressão
Internet banking será utilizada para definir os serviços classificados nesta categoria.

Os resultados das pesquisas realizadas ao longo deste trabalho demonstram que a
Web pode se tornar o principal canal entre os bancos e seus clientes. A evolução do canal
Web para os bancos está sendo mais rápida do que a de outros canais bancários e os
serviços oferecidos pela Web estão cada vez mais incorporando características específicas e
se tornando mais interativos. Os motivos que levam os bancos a investirem cada vez mais
no canal Web estão ligados à necessidade de buscarem formas alternativas de distribuição
de serviços que sejam mais flexíveis e mais baratas, além da possibilidade de explorar
novas oportunidades de negócio. O cresrimento do uso da Web como canal bancário está
fazendo com que a Internet se torne o elemento principal para a integração dos diversos
canais utilizados pelos bancos.

Bourner (1996) descreve quatro etapas na produção de um trabalho de pesquisa de
sucesso. No primeira etapa o pesquisador deve fazer a revisão da literatura sobre o tema
pesquisado. O pesquisador assim terá a oportunidade de travar contato com o pensamento
corrente sobre o tema desenvolvido em seu projeto de pesquisa, e poderá também
identificar uma oportunidade de estudo, seja por uma lacuna identificada na teoria já
publicada, seja pela solução de um problema já proposto mas ainda não solucionado.



Na segunda etapa o pesquisador elabora a sua teoria para interpretar o objeto que
está estudando. Neste estágio do processo de pesquisa a abordagem do pesquisador pode
ser indutiva ou dedutiva. Quando da dedução, o processo de pesquisa leva o pesquisador a
definir conclusões específicas a partir de observações gerais. Quando da indução, o
pesquisador tira conclusões gerais a partir da observação de casos específicos. No caso da
dedução, a teorização precede a coleta de dados e na indução, a coleta de dados vem antes
da teorização.

Na terceira etapa o pesquisador testa se a teoria que foi formulada preenche as
expectativas. Assim, uma das possibilidades de testagem da teoria seria a generalização,
quando podemos tirar conclusões acerca de populações inteiras, a partir da análise de uma
amostra. A outra possibilidade é a de checar se diferentes coletas de dados levam às
mesmas conclusões.

A quarta etapa, o último estágio do processo de pesquisa, será a reflexão sobre o
trabalho produzido e a sua conseqüente integração ao pensamento corrente no campo
estudado. Nesta etapa será apresentada uma discussão sobre o processo de pesquisa
desenvolyido, de forma a ressaltar o que foi aprendido com ele, o. que ele acrescenta ao
pensamento corrente e quais seriam as possíveis sugestões para futuras pesquisas.

A estrutura do trabalho que é proposto aqui também segue este roteiro. No capítulo
I, apresenta uma revisão sobre o comércio eletrônico, mais especificamente sobre as
oportunidades e limitações que ele oferece aos bancos. Para caracterizar o estudo da
evolução do uso da Web pelos bancos, o Web banking é definido como uma inovação
tecnológica, cuja difusão será retratada nas pesquisas realizadas.

No capítulo II, discute a metodologia utilizada para a realização dos objetivos deste
trabalho. São apresentadas as vantagens e limitações de cada uma das três pesquisas
realizadas, argumentando que elas se complementam para ajudar a identificar a difusão do
Web banking.

o capítulo fi apresenta a primeira pesquisa, que se baseia na avaliação do que os
bancos estão fazendo em seus Web sites. Esta pesquisa utiliza os resultados de uma análise
de 300 Web sites de bancos ao longo de dois anos, no Brasil, EUA e Espanha, para
identificar os serviços mais comumente utilizados e como eles estão evoluindo ao longo do
tempo e em países com mercados bancários diferentes.
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o capítulo IV apresenta a segunda pesquisa, realizada através da tabulação de duas
dezenas de questionários coletados junto a bancos no Brasil. Esta pesquisa avalia as
estratégias utilizadas pelos bancos para implantar os seus Web sites e identifica a resposta
dos usuários à oferta destes serviços.

o capítulo V apresenta a terceira pesquisa, que se baseia na entrevista de executivos
de quatro dos maiores bancos do Brasil. Estes executivos contam os motivos que levaram
seus bancos a investir na Internet, os problemas enfrentados para administrar este canal
bancário, as oportunidades que a Internet e a Web oferecem aos bancos e quais serão os
impactos do crescimento do Web banking para o mercado e para as suas empresas.

No capítulo VI são apresentadas as conclusões de todo o trabalho. São destacadas as
contribuições deste estudo, a verificação dos pressupostos de pesquisa, aspectos sobre a
metodologia utilizada e sugestões sobre futuros projetos de pesquisa que podem ser
vislumbrados.
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Uso da Web pelos bancos: comércio eletrônico nos serviços bancários

Capítulo I - Teoria

Na primeira parte deste capítulo será discutido o crescimento da Internet e o
seu impacto na adoção de sistemas de comércio eletrônico. Serão apresentadas
também algumas das formas pelas quais o comércio eletrônico pode adicionar valor a
um negócio e os desafios para o desenvolvimento das transações comerciais on-line.
A segunda parte deste capítulo se concentrará na atuação dos bancos, empresas
líderes na utilização de TI (tecnologia de informação) em todo o mundo, no universo
do comércio eletrônico, particularmente sobre como eles estão articulando a sua
presença na Web. A terceira parte será dedicada a apresentar as questões que devem
ser respondidas para se entender melhor o fenômeno da adoção da Web para os
bancos.

1. Comércio eletrônico

As definições de comércio eletrônico em geral são amplas. Por uma delas, ele
é "o compartilhamento de informações usando uma grande variedade de diferentes
tecnologias eletrônicas, entre organizações que realizam negócios entre si ( ... )
incluindo procedimentos, políticas e estratégias para a incorporação de mensagens
eletrônicas ao ambiente de negócios" (Sokol, 1989). Em outra, é "a compra e venda
de informações, produtos e serviços através de redes de computadores" (Kalakota et
al., 1996). Uma definição mais genérica ainda é "toda forma de transação relacionada
a atividades comerciais envolvendo organizações e indivíduos, e que são baseadas no
processamento e transmissão de dados digitalizados" (OECD, 1997).

Para a compreensão da abrangência do comércio eletrônico, pode-se dividi-lo
em função do tipo de transações que podem ser estabelecidas entre empresas
fornecedoras de produtos e serviços e consumidores. Assim, serão consideradas duas
categorias principais de relações: empresa-empresa e empresa-consumidor'.

o relacionamento empresa-empresa, dentro do universo do comércio
eletrônico, já existe há mais de uma década, particularmente através do uso de EDI -
Electronic Data Interchange. Um exemplo dessa categoria de relacionamento seria

I Não serão discutidas neste trabalho as relações de comércio eletrônico intra-empresas.
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uma empresa que encaminha pedidos ou faz pagamentos a uma outra através de uma
rede de computadores. '

o relacionamento empresa-consumidor é mais recente e está diretamente
relacionado com as possibilidades de interação entre empresas e seus clientes através
da Internet. Como será discutido mais adiante, existem muitas formas de interação \
possíveis entre consumidores e empresas através do comércio eletrônico, mas o que:J
mais tem excitado a imaginação são as possibilidades de se comprar produtos e
serviços através da World Wide Web.

Sendo global, em sua essência, o comércio eletrônico está se expandindo
rapidamente em todo o mundo e introduz novos elementos no ambiente de negócios
(Beam et al., 1996). Por estar vinculado à rápida evolução da tecnologia, o comércio
eletrônico possui uma natureza extremamente dinâmica. Bloch et aI. (1996) acreditam
que o comércio eletrônico pode contribuir para a exploração de novas formas de se
obter ganhos de competitividade nos negócios, interferindo na cadeia de valor
adicionado a produtos e serviços dirigidos ao consumidor." Fatores culturais,
organizacionais e estruturais da sociedade também vão interferir na evolução do
comércio eletrônico.

A seguir, será descrito como a evolução da tecnologia da informação e a
necessidade de se acrescentar valor a um negócio através da informação, está
ajudando a impulsionar o comércio eletrônico, tanto nas relações empresa-
consumidor quanto naquelas que ocorrem entre empresas.

1.1. A evolução da tecnologia de informação

Há um contraste muito evidente entre a disponibilidade de tecnologia utilizada
atualmente e o que se usava em outras épocas para a realização de transações
comerciais. Máquinas de escrever, mimeógrafos, fichários e calculadoras manuais
estavam entre os principais recursos disponíveis para a operação de negócios nos
anos 50 e 60. Existiam também telefones e computadores, mas a sua disponibilidade
era muito inferior à dos dias atuais. Especialmente no caso dos computadores, que
eram utilizados exclusivamente para tarefas que envolviam grandes cálculos ou
armazenamento de massas de dados.
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o aparecimento dos microcomputadores, ou PCs, no final dos anos 70, foi um
marco para a expansão do uso da informática. Em contraste com a idéia dominante no
mundo da computação na época, os PCs nasceram com a perspectiva de serem
computadores para pessoas e não deveriam ser encarados apenas como poderosos
recursos para organizações. Essa mudança no perfil dos computadores possibilitou
uma nova perspectiva de uso da informática. Não apenas por causa do preço
extremamente mais baixo dos PCs comparados com os grandes computadores, mas
também por causa da sua interface com o usuário, projetada para indivíduos sem
bagagem técnica específica em computação.

PCs disseminados pelas organizações contribuíram para o desenvolvimento
das redes locais (LANs) de computadores. Inicialmente utilizadas apenas para
otimizar o compartilhamento de recursos de hardware, impressoras por exemplo,
dentro de departamentos isolados, as redes locais se tornaram rapidamente um novo
paradigma da computação corporativa, conectando departamentos diversos e
computadores de todos os portes. Esse crescimento do uso de redes locais possibilitou
a execução de políticas de downsizing de sistemas de informação (Diniz, 1994), que
se tornou um dos componentes importantes para impulsionar uma onda de
reformulação organizacional das estruturas de negócios no final dos anos 80.

Ao mesmo tempo que as redes locais se consolidavam como alternativa para
conectar as organizações internamente, as conexões entre as organizações também
estavam evoluindo. Através do recurso do EDI - Electronic Data Interchange -
empresas começaram a desenvolver formas de viabilizar o intercâmbio eletrônico d)
informações. Basicamente, EDI é a troca de informações entre computadores de
diferentes empresas, normalmente entre clientes, fornecedores e instituições
financeiras (Sokol, 1989).

Na década de 80, as redes locais e os sistemas de EDI, mesmo sem estarem
consolidados no nível técnico e organizacional, traziam elementos de duas das
principais características da evolução da tecnologia para a segunda metade dos anos
90: a convergência tecnológica da computação e das comunicações e a ampla
disponibilidade da TI para as atividades de negócios.
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1.1.1. Integração e disseminação de tecnologias para os negócios

o rápido avanço das técnicas envolvidas tanto na utilização de processamento
digitalizado para controle de telecomunicações quanto na comunicação através de
computadores está levando gradativamente a uma irreversível convergência entre o
que, até há algum tempo, eram considerados dois campos tecnológicos diferentes: o
das telecomunicações e o da computação (Messerschmitt, 1996). Esses dois campos
tecnológicos já modificaram muito um ao outro e há cada vez menos sentido
considerá-los separadamente. A referência à tecnologia de informação, TI, está cada
vez mais atrelada ao resultado desta convergência tecnológica.

Dentro desse universo de convergência tecnológica, a TI toma-se
praticamente ubíqua no mundo dos negócios. Com a integração tecnológica entre
computação e telecomunicações, a disseminação de uma série de outras tecnologias
passou a ser comum na maioria das corporações. Entre essas tecnologias podem ser
citados o correio eletrônico; sistemas de bancos de dados compartilhados;
computação móvel e interfaces gráficas de usuário. Ao mesmo tempo em que todas
essas tecnologias vão se tomado mais acessíveis, o custo geral das telecomunicações
vai se tomando gradativamente mais baixo.

Com a evolução da conectividade entre computadores, dois modelos
predominam entre as diversas tecnologias utilizadas: a arquitetura aberta e o cliente-
servidor. Ao contrário do que acontece nos modelos de arquitetura fechada, na qual
cada fabricante possui seus próprios padrões de comunicação entre computadores, a
arquitetura aberta é caracterizada pela utilização de padrões de hardware e software
conhecidos por toda a indústria, permitindo que produtos de diferentes fabricantes
possam trocar dados entre si. A maior competição entre as empresas, no que diz
respeito à tecnologia de conectividade que é propiciada pelo modelo de arquitetura
aberta, além de contribuir para a redução geral de preços no setor, também tem
importante papel no rápido desenvolvimento e disseminação da tecnologia.

Diferentemente do~ modelos de arquitetura utilizados na geração anterior da
computação, a idéia central em tomo do modelo cliente-servidor é a utilização de
recursos de processamento de forma descentralizada. Isso significa que uma parte do
processamento, que anteriormente era inteiramente concentrada num equipamento
central, migra para as estações dos usuários, otimizando a utilização dos recursos
computacionais. O equipamento central, chamado de "servidor", concentra a
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responsabilidade pelo armazenamento dos dados e pelo gerenciamento do sistema. A
estação do usuário é chamada de "cliente" e processa os recursos de interface com o
usuário, como ferramentas de consulta aos bancos de dados e aos softwares gráficos.

Em meados dos anos 90, a consolidação tecnológica e de mercado da
arquitetura aberta e do cliente-servidor começa a criar a possibilidade de uma
conectividade entre computadores de forma mais ampla, conectividade essa que é um
dos elementos fundamentais para viabilizar o comércio eletrônico.

1.1.2. O crescimento da Internet

Enquanto no mundo dos negócios a competição é a regra, no mundo \
acadêmico é mais fácil se falar em compartilhar informações. Fora do ambiente \

\
)

corporativo, a Internet se desenvolveu utilizando os modelos de arquitetura aberta e
cliente-servidor, e contribuiu para pavimentar o caminho que está levando ao
comércio eletrônico.

Nos sistemas corporativos a opção por uma arquitetura aberta fica vinculada a
acordos entre fabricantes, geralmente obtidos a partir de algum tipo de dominância
sobre o mercado. Inicialmente orientada para atividades acadêmicas, a Internet teve
na arquitetura aberta uma garantia para a sua própria existência: é a única forma de
permitir que computadores de diferentes fabricantes e baseados em diferentes
sistemas operacionais possam trocar informações.

Não há uma única e exclusiva definição para a Internet. É mais fácil entendê-
la como sendo um conjunto de diferentes redes de computadores, interconectadas
através de um protocolo de comunicação comum, o TCPIIP (Transfer Control
Protocol/lntemet Protocol), o que permite que os usuários dessas diversas redes
possam se comunicar, trocar arquivos e compartilhar recursos computacionais
disponíveis em redes distintas daquelas nas quais eles próprios estão diretamente
conectados. Cada uma das redes que forma a Internet é composta por comunidades
específicas de usuários, o que faz dela mais do que uma mera coleção fisica de
circuitos roteadores, recursos de hardware e software: a Internet é também um canal
de conexão entre grupos de usuários baseados em diferentes culturas de
conectividade e comunicação.
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Conectando redes na maioria dos países, a Internet impressiona não apenas
pelo seu tamanho atual, mas também pela velocidade de seu crescimento. Mais difícil
do que saber quantos' computadores estão conectados na Internet é saber o número de
seus usuários, mas é inegável que o crescimento da Internet a coloca atualmente
como o canal de comunicação e tráfego de informações mais importante para o
mundo dos negócios.

1.1.3. World Wide Web

Dentro da Internet, o segmento que mais cresce e que pode de fato viabilizar o
mercado eletrônico global é a World Wide Web (WWW, ou Web) (Hoffman, 1996).
A Web foi originalmente desenvolvida para ajudar os cientistas do European Particle
Physics Laboratory (CERN) a compartilhar informações.

Através da Web, uma informação pode ser localizada em qualquer rede que
esteja interconectada, independente da sua localização fisica no mundo. E o usuário
que busca uma informação pode obtê-la através da utilização de recursos já
popularizados no ambiente computacional de interfaces gráficas, ou seja, com um
clique do mouse sobre um dado hiperlink. Um hiperlink é um texto, um ícone, uma
imagem ou um documento estampado numa página Web e que possui uma conexão
com outras páginas Web na mesma rede ou em outra qualquer das que fazem parte da
Internet. A facilidade de navegação pelas diversas redes por meio de hiperlinks é o
que faz da WWW hoje a principal alavanca da Internet e a transforma num eficiente
canal para distribuir informações, anunciar produtos, serviços e até realizar transações
comerciais.

Apesar da Web ter sido proposta em 1989, ela só se tomou realmente popular
a partir do início de 1993, quando o software Mosaic2 começou a se difundir. E o
crescimento da Web tem sido ainda mais impressionante que o da Internet. Se a
Internet tem dobrado de tamanho a cada ano, nos últimos 15 anos, a Web está
crescendo ainda mais rápido.

o crescimento da participação das empresas que estão de uma forma ou de
outra buscando colocar sua presença on-line, representa a importância comercial da
Web. Se a Internet na década de 80 era considerada uma rede predominantemente

2 o Mosaic foi lançado em 1992 pelo The National Center for Supercomputing Applications, NCSA, da
University of lllinois.
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acadêmica, hoje ela já é considerada, por um número cada vez maior de empresas,
como uma alternativa de negócio promissora.

Assim, além do crescimento acentuado da Internet, estamos presenciando uma
substancial mudança de foco em sua forma e conteúdo. A mudança na forma está
representada pela crescente predominância da Web dentro da Internet e a mudança de
conteúdo pelo seu redirecionamento para as atividades comerciais. A Internet cresce
muito rápido. Entretanto, mais rápido ainda crescem a Web e suas aplicações com
finalidades comerciais.

Por ter características predominantemente gráficas, a Web pode chegar ao
usuário de computador que não é um especialista em informática. A Internet, antes da
Web, já oferecia recursos para a navegação e a busca de informações por
computadores espalhados em todo o mundo. A novidade da Web é que essa busca
deixa de ser feita através de comandos digitados no teclado e passa a ser possível
através de cliques do mouse.

Ter que memorizar comandos era um obstáculo que dificultava a utilização da
Internet por usuáríos com menos intimidade com a tecnologia. Principalmente ao se
considerar que os comandos de computador geralmente representam uma idéia vaga
do seu significado e, além disso, costumam ser abreviações incompreensíveis para os
simples mortais. Nada que não se possa aprender, mas, sem dúvida, uma dificuldade
a mais para quem está interessado em obter uma informação e não em gastar seu
tempo aprendendo comandos.

A Web levou a Internet do ambiente das interfaces de caracteres, que é
baseada no modelo "lembre o comando e digite no teclado", para o mundo das
interfaces gráficas, na qual o modelo é "escolha uma função entre essas que estão
disponíveis e aperte o botão correspondente a ela". As interfaces gráficas já haviam
provado ser mais acessíveis e de aprendizado e assimilação mais rápida nos PCs e
não seria diferente num ambiente de redes interligadas, uma vez que também se
estaría usando PCs como instrumento para acessá-las.

Com a Web, a Internet deixa de ser um instrumento para acadêmicos e
especialistas e passa a ser vislumbrada como uma ferramenta acessível a um número
muito maior de pessoas e, portanto, de consumidores. Enquanto exclusivamente no
ambiente acadêmico, a possibilidade de comércio via Internet não era considerada,
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mas com o número de usuários subindo rapidamente, aos milhões, o mundo dos
negócios se volta para a Internet.

1.2. A informação como forma de adicionar valor

A economia está se modificando no sentido de valorizar cada vez mais a
informação e o conhecimento. Se a cadeia de valor adicionado numa transação
comercial era baseada quase que unicamente na sua relação intrínseca com o valor de
um bem fisico, hoje a parcela relativa à informação necessária para a realização de
uma negócio é cada vez mais significativa.

Quando se adquire um bem fisico qualquer, se está pagando não só pela
quantidade de matéria prima contida nele mas também pela quantidade de informação
utilizada para a produção ou distribuição daquele bem. Quanto mais tecnologia
envolvida na produção de um bem, maior a parcela de informação incorporada a ele.
Como a TI está em todo lugar, sendo utilizada em todos os setores da economia e
também dentro dos vários departamentos de uma mesma companhia, ela está cada
vez mais incorporada aos produtos disponíveis.

Mas a TI não é apenas um insumo utilizado por produtores de bens fisicos, ela
é também um produto que é transacionado comercialmente. A característica de ser, ao
mesmo tempo, insumo e produto na economia faz com que a TI, além de ser capaz de
influenciar nos processos de produção e de distribuição de outros produtos, possa
também oferecer, ela própria, uma vasta gama de novos produtos e serviços.

A influência da TI no ambiente de negócios está permitindo colocar em
prática partes fundamentais do comércio eletrônico. Se por um lado a evolução da
tecnologia torna o comércio eletrônico possível, por outro lado passa a se tornar
também economicamente desejável, num mundo onde cada vez mais a informação é
utilizada para acrescentar valor a um negócio. Como instrumento para manipulação
da informação, a TI interfere na cadeia de valor adicionado a um determinado
negócio.

1.3. Adicionando valor através do comércio eletrônico
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Imaginar que o comércio eletrônico restringe-se unicamente à venda direta de
informações, serviços e produtos, estreita a visão do impacto potencial sobre os
negócios que a utilização comercial da Web pode oferecer a uma organização. Apesar
da venda direta ser certamente a primeira forma de se pensar a obtenção de lucros
numa relação entre consumidor-vendedor, a utilização da Web, como veículo para o
comércio eletrônico, permite visualizar uma série de outras formas de adicionar valor
a um negócio.

Além das atividades de compra e venda propriamente ditas, estariam
englobadas também nessa definição de comércio eletrônico a utilização da Web para
outras atividades de marketing (ex., facilitar o contato de clientes com o escritório de
vendas), para o fornecimento de informações a clientes (ex., oferecer listas de
produtos e preços) e mesmo o atendimento às dúvidas mais comuns encontradas na
utilização de produtos. Nessa definição se encaixariam também operações bancárias,
como por exemplo, autorização, via Internet, para transferência de fundos no
pagamento de transações entre parceiros comerciais.

o modelo descrito por Porter (1980) das cinco forças que determinam a
competição numa indústria pode ser utilizado para avaliar o impacto do comércio
eletrônico para a criação de vantagem competitiva. Atuando em diferentes pontos da
cadeia de valor de um negócio, o comércio eletrônico pode então apresentar diversas
formas de incrementar - ou até mesmo alterar - o perfil da competição em uma
indústria.

Com esta perspectiva, Bloch et al. (1996) desenvolveram um quadro (figura
1.1) para apresentar formas de incrementar valor através do comércio eletrônico. A
visão do comércio eletrônico, como qualquer tipo de apoio a transações comerciais
através do uso de infra-estrutura digital, tem a vantagem de englobar uma gama
variada de utilizações da Web para favorecer ou incentivar transações comerciais.

Para classificá-las, segundo o seu possível impacto em uma organização, as
dez formas citadas foram subdivididas em três categorias: melhorar, transformar e
redefinir um negócio. Essas formas de adicionar valor através do comércio eletrônico
estão baseadas, principalmente, na observação de exemplos de pioneiros na utilização
da Web. Essas formas não são excludentes e podem apresentar sobreposições, o que
não invalida a sua idéia geral.
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Melhorando-o

Transformando-o

Redefinindo-o

novo canal devendas

economias diretas

tempo para chegar ao mercado

atendimento ao cliente

imagem da empresa (ou do produto)

aprendizado tecnológico e organizacional

relacionamento com os clientes

novos atributos do produto

O. novos modelos de negócio

Figura 1.1: Formas de se adicionar valor a um negócio através do comércio eletrônico

1.3.1. Promoção

A velocidade de crescimento da Internet a coloca em evidência como canal de
promoção privilegiado para qualquer empresa. Em particular para os bancos, que
estão entre as empresas que mais investem em tecnologia, a Web atinge uma parcela
de clientes mais afluentes e de grau mais elevado de escolaridade, como comprovam
as pesquisas sobre o perfil do usuário Web (Gonçalves.Filho et al., 1998; Diaz et al.,
1998; Vieira et aI., 1998).

A Web destaca-se por prover informações através de uma comunicação de
dupla mão com o usuário (Seitz & Stickel, 1998). Isto significa que, na sua forma
mais simples, além de publicar informações sobre a organização, seus produtos e
serviços, os bancos podem também receber mensagens eletrônicas de seus clientes,
abrindo assim a possibilidade para que eles solicitem mais informações, façam
queixas e apresentem sugestões.

Num nível um pouco mais sofisticado, o banco pode utilizar informações
recolhidas anteriormente do cliente para poder oferecer, seletivamente a ele, apenas
aqueles produtos que poderiam lhe interessar diretamente, evitando assim

3 Fonte: Bloch et alo (1996)
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sobrecarregá-lo com informações que não lhe são úteis e criando uma forma de
interação personalizada.

Sofisticando mais ainda a forma de apresentação dos seus produtos, o banco
pode deixar que o cliente teste alguns produtos antes de optar pela sua aquisição. É o
caso de carteiras de investimento, que podem ser montadas pelo cliente e ter a sua
performance monitorada através de um período de tempo, simulando assim um
investimento antes mesmo de se decidir pela efetivação da transação.

É importante lembrar que se espera uma postura muito mais ativa por parte do
cliente do que o que acontece diante de outros canais tradicionais de promoção e
divulgação de produtos. Este foco no cliente mais ativo está em sintonia com a
estratégia de atender ao perfil dos usuários da Web, mais dispostos a buscar a
informação sobre os produtos e serviços que lhe interessam.

A adoção integral destes serviços de promoção e divulgação através da Web é
devida à sua simplicidade e custo baixo de implementação. Além disso, a
implantação de um site na Web está associada à ocupação de nomes de domínio na
Internet, na maioria das vezes ligados ao uso de marca registrada dos bancos.
Empresas que demoraram para registrar seu domínio na Internet tiveram problemas
para conquistar legalmente nomes que já utilizavam há muito anos, mas que foram
registrados na Internet sob o controle de outros".

É preciso considerar também as diferenças (e semelhanças) entre os usuários
de Web banking dos diferentes países. Há que se conhecer a proporção de usuários
que é mais receptiva aos serviços interativos e verificar oportunidades de negócios
que podem ser criadas com a utilização desses recursos específicos do canal Web.

1.3.2. Novo canal de vendas

o passo seguinte à promoção dos produtos é a efetivação da venda. Através
de catálogos eletrônicos, um cliente pode selecionar os produtos que deseja e solicitar

4 Não foram poucos os bancos que enfrentaram situação semelhante à vivida hoje pela America On-line na disputa
com uma empresa brasileira que registrou há alguns anos o domínio aoLcom.br
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a sua compra através do próprio sistema de comércio eletrônico. Com a vantagem de
poder realizar as compras sem limitação de espaço ou tempo, uma vez que o
fornecedor pode virtualmente estar disponível no local da preferência e no momento
da necessidade do cliente.

Os sistemas de comércio eletrônico que são utilizados dessa forma podem ser
chamados de catálogos eletrônicos. Esse catálogos oferecem informações sobre os
produtos, permitem que os produtos sejam encomendados e pagos enquanto o cliente
está on-line, e ainda podem oferecer algum outro tipo de suporte ao consumidor, por
exemplo, fazendo a reserva de um produto que não esteja disponível no momento.

É importante diferenciar o canal de vendas para produtos fisicos e não-fisicos.
No caso de produtos fisicos, a utilização do comércio eletrônico é um canal de vendas
que pode, em muitos casos, se comparar vantajosamente com os canais tradicionais.
Um sistema de compras num supermercado, por exemplo, pode automatizar a compra
mensal básica de um cliente, tomando mais rápido e fácil o seu processo de escolha
de produtos naquela parte da compra que tende a ser repetitiva a cada mês. A redução
do tempo necessário para o cliente realizar uma compra é uma forma de adicionar
valor ao serviço. Além disso, cupons com descontos, sugestão de substituição de
produtos por itens de preço mais reduzido e indicação de ofertas, são implementações
facilmente incorporadas, a partir do processamento de informação digitalizada nos
sistemas de comércio eletrônico.

No caso de produtos que são basicamente compostos de informação, o
comércio eletrônico pode tomar-se o veículo mais apropriado para a realização das
vendas. Relatórios de consultorias, análises técnicas sobre o comportamento de
indústrias e de segmentos da economia, estão entre os produtos que podem ser
alavancados com o uso do comércio eletrônico.

A comercialização de softwares também entra na categoria de transações que
podem receber incrementos de valor com a adoção do comércio eletrônico. Não só se
verificaria a redução dos custos do produto, pela eliminação de suportes fisicos
associados com a distribuição digital, como também o produto poderia ser adquirido
através da mesma ferramenta na qual ele será utilizado, o computador.

1.3.3. Economia através da realização de vendas diretas
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A oportunidade de baratear o custo das transações é uma das vantagens do uso
do comércio eletrônico, que permite adicionar valor a um negócio. A utilização de
uma infra-estrutura onde os custos estão compartilhados, como é o caso da Internet, é,
evidentemente, mais vantajosa para uma empresa realizar serviços de marketing,
distribuição e serviço ao cliente. Custos de pessoal, telefone, correio e impressão
tendem a ser mais reduzidos pela utilização dos serviços digitais de sistemas
automatizados associados ao uso do comércio eletrônico.

Esta economia é especialmente importante na indústria de serviços, na qual o
custo do atendimento ao cliente normalmente excede ao do próprio produto. A
disponibilidade de informações sobre saldo ou extrato bancário, via um Web site, é
coerente com a tendência geral dos bancos em ampliar as alternativas para oferecer
serviços off-branch .

1.3.4. Redução do ciclo do produto

A natureza dinâmica dos sistemas de comércio eletrônico permitem a redução
do ciclo de tempo entre a produção e a disponibilidade de informações e serviços.
Essa vantagem do comércio eletrônico sobre as formas tradicionais de comércio é
especialmente relevante no caso de produtos e mercados nos quais a agilidade para
dispor de um produto é fator de vantagem competitiva.

É o caso da distribuição de informação em alguns setores no mercado
financeiro, nos quais os produtos têm ciclo de vida muito curto. Expostas a um
ambiente cada vez mais complexo e utilizando-se de recursos para tornar a produção
mais flexível, outras indústrias também adicionarão valor aos seus negócios com a
adoção de sistemas de comércio eletrônico, para obter informações sobre as
necessidades dos clientes, criar um produto e distribui-lo ao mercado.

1.3.5. Atendimento ao cliente (pós-venda)

A possibilidade de oferecer suporte eletrônico aos clientes, 24 horas por dia,
nos 7 dias da semana, através de arquivos de problemas mais comuns encontrados,
respostas a questões via e-mail e outras formas interativas de atender às suas
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solicitações, é uma outra vantagem que pode ser obtida com o uso do comercio
eletrônico. Esse tipo de atendimento é mais barato que outras formas mais
tradicionais de suporte ao consumidor e tem papel relevante na construção da imagem
da empresa perante o mercado.

Com a utilização de sistemas inteligentes de suporte, o monitoramento dos
sistemas de atendimento geram informações que podem ser inclusive utilizadas como
fonte para o aperfeiçoamento de produtos já existentes e para o desenvolvimento de
novos produtos. Sistemas baseados em conhecimento podem auxiliar o consumidor
na identificação dos seus problemas e tendem a trazer um incremento na qualidade
dos serviços que podem ser oferecidos aos clientes através do comércio eletrônico.

1.3.6. Imagem da empresa e dos produtos

Uma outra forma de incrementar valor a um negócio, através do comercio
eletrônico, é pela promoção da imagem da empresa que o utiliza. A construção da
imagem de uma empresa em mercados de alta competitividade é fator decisivo para o
sucesso de um negócio. A utilização da Web como veículo de promoção fortalece a
imagem da corporação ou do produto, oferece informação e associa a imagem da
empresa com o uso de tecnologia avançada.

Apesar de ser dificil medir o valor incrementado ao negócio por causa da
promoção da imagem da empresa através do comércio eletrônico, o fato é que um
número cada vez maior de empresas se utiliza desse espaço de propaganda. Mais do
que ganhar competitividade pela promoção através da Web, as empresas cujas marcas
atuam em ambientes competitivos e necessitam estar sempre em exposição, não
podem deixar de ocupar nenhum espaço, caso contrário estarão abrindo caminho para
a concorrência.

1.3.7. Aprendizado organizacional e tecnológico

Dominar a tecnologia e entender o seu poder de redefinir o relacionamento
com os clientes não é tarefa que se faz da noite para o dia. Em um campo onde há
carência de modelos consagrados para se seguir, a adoção de instrumentos do

17



comércio eletrônico para atingir os clientes implica, necessariamente, em entrar no
campo da experimentação. E essa experimentação é tanto tecnológica quanto
organizacional, uma vez que a adoção de novas tecnologias exige a adoção de novas
abordagens organizacionais.

Assim, para poder obter ganhos com a utilização do comércio eletrônico, as
organizações têm de se familiarizar rapidamente com a tecnologia, procurar
alternativas para tornar a sua estrutura organizacional mais flexível e entender que
muitas das alterações provocadas pela tecnologia terão impacto duradouro.

o valor dos dois tipos de aprendizado, tecnológico e organizacional, reside
exatamente nas novas potencialidades que a organização adquire para explorar, de
forma vantajosa, no futuro, mercados que ainda estão se delineando e atender
expectativas ainda pouco definidas dos consumidores. Os produtos e os processos
inovadores, que se desenvolvem no decorrer desse duplo aprendizado, podem ser
reutilizados em outras áreas da organização que inicialmente não foram afetadas pelo
comércio eletrônico, conforme se vai conseguindo sucesso em ·sua implementação.
Nesse ponto, o comércio eletrônico estará criando a oportunidade para uma
verdadeira transformação do negócio e não apenas uma melhoria na forma como ele é
feito hoje.

1.3.8. Relacionamento com os clientes

Outra transformação que o comércio eletrônico pode trazer para as
organizações está no relacionamento personalizado com os clientes que a utilização
de dados coletados através de sistemas digitalizados permite. Ao se coletar
informações dos clientes, a cada conexão que ele faz com a empresa, pode-se elaborar
padrões de comportamento de compra, detectar desejos de aperfeiçoamento de
produtos e mesmo a necessidade de novos produtos.

Outro impacto do comércio eletrônico no relacionamento empresa-cliente é a
possibilidade de maior retenção dos clientes devido ao tratamento personalizado. A
tecnologia utilizada como ferramenta para aprender com um determinado cliente e
registrar cada evento relacionado a ele (compra, consulta, etc.), além de alimentar a
empresa com informações sobre os desejos dos clientes, permite que, a cada acesso a
esse mesmo cliente, seja oferecido um ambiente que tenha sido customizado com
suas preferências e a ele sejam oferecidas alternativas de acordo com suas
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necessidades. Esse tipo de sistema, além de fazer com que o cliente construa um
ambiente mais familiar 'e confortável para a sua utilização, oferece barreiras para o
cliente mudar de fornecedor, uma vez que, a cada mudança, o cliente teria de ensinar
o novo sistema sobre suas preferências.

Através de um banco de dados de preferências do cliente a empresa não só
pode ter instrumentos para a retenção do cliente, como também pode atuar de forma
pró-ativa, oferecendo constantemente novos produtos ou produtos mais adequados às
necessidades daquele cliente específico. Dada a característica ubíqua da tecnologia
utilizada no comércio eletrônico, não importa onde o cliente esteja, o sistema vai
sempre reconhecê-lo, ou, através de e-mail, procurá-lo para oferecer algum produto
ou informação.

A coleta constante de informações e a manutenção de bancos de dados de
relacionamento com os clientes, permite que a empresa também saiba, com maior
precisão, quem são seus clientes e quais são os produtos mais rentáveis. Isso
possibilita que ela atue dentro de um foco mais definido, tanto fornecendo elementos
para a descontinuação dos produtos menos rentáveis, como na emissão de incentivos
aos clientes mais importantes para a sua carteira de negócios.

1.3.9. Novas capacidades aos produtos

Mais do que oferecer produtos que se supõe sejam bem aceitos no mercado,
através de sistemas de comércio eletrônico, será possível a orientação do
desenvolvimento de produtos para atender a uma demanda efetivamente detectada a
partir da coleta sistemática de informações dos consumidores. Essa mudança é
paradigmática e ajuda a construir uma organização orientada para a demanda mais do
que para a oferta, e com capacidade de responder mais precisa e prontamente às
necessidades e desejos dos clientes.

A inovação customizada dos produtos tradicionais projeta o comércio
eletrônico como um veículo que vai além de desenvolver novas formas de anunciar,
encomendar ou distribuir os produtos já existentes. A coleta de informações dos
clientes propicia a criação de bancos de dados de marketing que, associados a
ferramentas de análise de mercado e com sistemas de manufatura flexível, estarão
colocando, virtualmente, o cliente como ator na criação dos produtos e não mais
apenas como consumidor passivo.
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Com as informações colhidas dos clientes, as empresas podem, seletivamente,
reforçar os serviços mais utilizados e evitar os que não são usados num determinado
produto. Essa possibilidade de se redesenhar partes dos produtos permite a produção
customizada e o desenvolvimento de produtos projetados modularmente. Dessa
forma, o cliente pode adquirir produtos que atendem às suas necessidades e, em
alguns casos, pode incrementá-los, na medida em que suas necessidades evoluam.
Essa caracteristica é particularmente interessante na aquisição de softwares.

1.3.10. Novos modelos de negócio

o comércio eletrônico, associado à evolução da indústria, dará origem a
novos modelos de negócios, mais do que apenas ajudar a criar novas formas de
produtos. Um dos aspectos do impacto do comércio eletrônico está relacionado ao
que se chama de desintermediação (Tapscott, 1995). Isto significa dizer que o
comércio eletrônico vai propiciar uma transformação nos serviços de intermediação,
reduzindo a interferência humana e aumentando a utilização de sistemas que operem
os processos de intermediação. Em outras palavras, o comércio eletrônico coloca em
pauta a criação de novas formas de intermediários.

Embora o comércio eletrônico possa tornar mais fácil o acesso do consumidor
ao produtor, não se está aqui pregando a eliminação do intermediário, mas sim a sua
transformação.

Algumas das razões porque a conexão direta entre produtores e consumidores
não é sempre a mais satisfatória forma de comércio, podem ser (Bloch et al., 1996) :

o tempo e o custo necessários para acessar múltiplos sistemas
fornecedores aumentam rapidamente ao se fazer a comparação para
realizar uma compra;

os consumidores costumam procurar por uma solução mais ampla para as
suas necessidades de compra, enquanto os fornecedores costumam ser
mais especializados em uma única área;

os consumidores necessitam de opiniões isentas de terceiros para se
informar a respeito da reputação de um determinado fornecedor.
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Alguns tipos de intermediários já estão emergindo no cenário do comércio
eletrônico e fornecem indicações de elementos- para os novos tipos de negócios que
serão propiciados pela conexão digital global.

As ferramentas de busca (Yahoo, Hotbot, AltaVista, etc.) estão entre alguns
dos sites mais populares da Web. Elas são utilizadas para ajudar os usuários a
navegar pela Internet e localizar informações, fornecedores, organizações e
instituições, no mar crescente de endereços que se tornou o ciberespaço, dada a
velocidade com que todo tipo de organização e mesmo pessoas físicas estão aderindo
à Web. Como a utilização de material impresso é incapaz de dar conta da atualização
em um ambiente tão dinâmico, a melhor ferramenta de busca está necessariamente no
próprio meio onde o usuário quer utilizar para alcançar o endereço procurado. Por
serem muito visitados, os sites onde fícam tais ferramentas de busca também estão
entre os principais anunciantes da Web.

, Outro tipo de intermediário-é um integrador de serviços mais genérico, com o
objetivo de facilitar a compra em um único local. Atua na redução do custo,
procurando por um produto mais barato ou mais atrativo e ainda usa a possibilidade
de conexões com terceiros, que forneçam comentários isentos sobre os produtos que
estão sendo oferecidos. Através da consulta a esse serviço, um comprador potencial
pode procurar por produtos nos quais esteja interessado, ler artigos e comentários
publicados em revistas especializadas, localizar ofertas especiais daquela semana e
comparar produtos de uma mesma categoria e diferentes marcas.

As possibilidades de novos negócios através do comércio eletrônico não se
restringem aos exemplos citados. Agências de viagem on-line podem ajudar um
cliente a encontrar o exato pacote que atenda às suas necessidades em termos de
passagens, reservas de hotel, etc. Serviços on-line que ajudem um investidor a
encontrar as melhores alternativas para maximizar o retorno sobre o seu investimento
também estão nessa categoria de novos negócios que podem ser potencializados pelo
comércio eletrônico.

Entretanto, se esses exemplos apenas reproduzem algo que já existe fora do
ambiente do comércio eletrônico, outros tipos completamente novos de
intermediários estão surgindo conforme a utilização da Web vai se tomando mais
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popular. A Cybergold'', por exemplo, é uma empresa que se propõe a pagar para que
um usuário leia determinados anúncios, fazendo um papel de intermediação entre o
anunciante e o público 'consumidor. Este exemplo sugere que as limitações para as
possibilidades de novos negócios a partir do comércio eletrônico estão ainda no nível
da imaginação.

1.4. O comércio eletrônico e as transações inter-empresas

o comércio eletrônico identifica o uso intensivo da tecnologia de informação
(Beam et al., 1996) na mediação das relações entre consumidores e fornecedores.
Para a melhor compreensão das vantagens e riscos do comércio eletrônico, no
entanto, é útil a sua divisão em dois blocos principais.

o primeiro bloco indica as atividades relativas às transações entre empresas
que compram e vendem produtos entre si. Este grupo caracteriza-se por um número
relativamente baixo de transações de alto valor financeiro. O segundo bloco, das
transações entre empresas e consumidores finais, caracteriza-se por alto volume
relativo de transações, com baixo valor financeiro envolvido em cada uma delas.

Se o crescente interesse comercial na Internet é muito evidente nas aplicações
envolvendo transações entre empresas e consumidores, o potencial da Internet em
aplicações que envolvem transações entre empresas é muito grande.

Nas transações empresa-empresa, o EDI (Electronic Data Interchange) é o
exemplo mais conhecido. Apesar de já existir há mais de uma década, o EDI também
está sendo afetado pela expansão da Internet. Algumas experiências de utilização de
EDI baseado na Internet têm sido estudadas com o objetivo de expandir as
possibilidades desse tipo de tecnologia.

Na comparação da Internet com as outras alternativas de EDI, as questões
custo e segurança são as mais ponderadas. O custo de implantação de EDI pela
Internet é menor do que o das redes privadas. Para se ter uma comparação, num
estudo feito no Bank of America (Segev et al., 1995) pode ser observado que uma
transação feita pela Internet chega a ser entre duas e três ordens de grandeza menor
do que a mesma transação feita por uma VAN (Value Added Networks).

5 <http://www.cybergoldcom>
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Em compensação, em termos de segurança, o uso de EDI pela Internet não
tem ainda os mesmos níveis de confiança dos usuários que têm as redes privadas. Se
numa rede privada existe alto grau de controle das informações que nela trafegam, na
Internet a situação é um tanto diferente. Apesar disso, o crescente interesse comercial
na Internet começa a influenciar no desenvolvimento de recursos, para aumentar a
confiabilidade e o grau de controle sobre as informações em trânsito, tais como:
tempo para entrega e priorização de mensagens.

A seguir será apresentada uma visão de alguns dos aspectos da utilização de
uma rede pública, como a Internet, como recurso para interligação entre empresas.
Para identificar como o EDI, através da Internet, pode incorporar valor a um negócio,
é preciso identificar quais as diferenças entre o uso de EDI em cada um dos canais
disponíveis (redes privadas, VANs e Internet). Além disso é preciso saber como o uso
de EDI pela Internet pode contribuir para as metas gerais da organização, tais como:
redução de custos e lucratividade, por exemplo.

1.4.1. EDI

o EDI (Electronic Data Interchange) é definido como sendo uma "técnica de
formatação e transmissão eletrônica de informação transacional" entre computadores
de diferentes organizações (Tigre e Sarti, 1997). Na essência, EDI é um acordo entre
uma empresa e seus parceiros comerciais, no qual se estabelece: quais informações
serão trocadas; quando serão enviadas e/ou recebidas; qual formatação permite que
elas sejam bem compreendidas pelas partes envolvidas e que tipo de rede será
utilizada para esse intercâmbio. Pedidos, recibos, ordens de pagamento e notificações
de envio de mercadorias, são exemplos de informações que podem ser trocadas por
EDI.

Entre as vantagens da utilização do EDI podem ser destacadas: redução de
custos, aumento da agilidade e maior interação com parceiros comerciais. Por ser
uma transferência direta de informações entre computadores, o EDI evita a
redigitação de dados e reduz drasticamente a quantidade de erros na entrada de dados
em um sistema. Além disso, essa transmissão de informações pode ser feita em tempo
real ou em horários pré-programados, o que reduz o tempo para a troca de
documentos e os custos administrativos associados a ela.
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1.4.2. Opções de EDI disponíveis

Basicamente, o EDI pode ser realizado através de três tipos de canais
diferentes: redes privadas, VANs ou Internet. As redes privadas são caracterizadas
por conectar duas empresas através de linhas de comunicação particulares. As
principais vantagens da utilização das redes privadas estão no controle das linhas,
particularmente no que diz respeito à segurança e custos razoáveis, se houver uso
intensivo de comunicação, uma vez que geralmente as linhas utilizadas são alugadas
por um determinado período, não importando o volume de dados trafegados.

Entretanto, algumas desvantagens estão associadas à utilização das linhas
privadas. Em primeiro lugar, os custos de instalação de uma rede desse tipo são altos
e os custos fixos também podem se tomar proibitivos, caso a taxa de utilização da
rede seja baixa. Por ser privada, esse tipo de rede também tem limitações quanto à
cobertura geográfica, o que impede que os serviços de EDI sejam expandidos para
outras empresas parceiras, utilizando a mesma linha.

Uma segunda alternativa para o EDI é a utilização de redes de valor
adicionado, ou VANs (Value Added Networks). As VANs são terceiros que exploram
os serviços de comunicação através do EDI, cobrando uma taxa contratual pela sua
utilização. Através de VANs, as empresas que querem transmitir informações entre si
deixam os problemas operacionais e de manutenção da rede por conta da empresa
administradora, que toma-se um autêntico provedor de EDI. Apesar de ter se tornado
padrão para a adoção de estratégias de EDI, as VANs cobram altas taxas por seus
serviços, inviabilizando a adoção mais ampla da troca de informações
organizacionais via computadores.

1.4.3. EDI pela Internet

A terceira alternativa para o EDI é o uso da Internet. Quando se compara a
Internet com as outras alternativas de EDI, duas questões saltam em evidência: custo
e segurança. O primeiro ponto costuma contar a favor da Internet e o segundo contra.
Mas além dessas duas, outras questões também devem ser consideradas na opção por
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um canal de EDI. A figura 1.2 resume alguns pontos de comparação entre os três
tipos de canais de EDI.

custo fixo alto baixo muito baixo

custo de uso médio alto baixo

grau de controle muito alto baixo multo baixo

base de usuários pequena média muito grande

serviços adicionais baixo alto baixo

Figura 1.2: Comparação entre canais de EDI6

o custo de implantação de EDI pela Internet é o mais baixo e o das redes
privadas é o mais alto. Mesmo considerando o caso onde a rede privada já está
implantada, o custo de expansão é elevado. Também nos custos fixos e custos de uso,
a Internet é a alternativa mais barata. As VANs cobram altas taxas por sua posição
quase monopolista no mercado.

Se numa rede privada uma empresa tem alto grau de controle das informações
que nela trafegam, na Internet a situação é inversa. Mas o crescente interesse
comercial na Internet começa a influenciar no aparecimento de certos parâmetros tais
como: roteamento, tempo para entrega e prioridade de mensagens. Como a Internet
tem a maior população de usuários entre todas as redes, isso significa tanto economia
de custos para os usuários, graças à escala de que se beneficiam os provedores de
serviço, quanto maior possibilidade de encontrar parceiros on-line. Com relação a
serviços adicionais, tais como relatórios customizados e transposição de documentos
em diferentes formatos, as VANs estão também em vantagem com relação aos
provedores de acesso à Internet. Mas essa situação pode se modificar, quanto mais
provedores iniciarem serviços de EDI pela Internet.

Em termos de segurança, o uso de EDI pela Internet não atingiu os mesmos
níveis de confiança dos usuários como os dos outros canais. De uma forma geral, as
exigências de segurança para a transmissão de dados por uma rede se resumem em
quatro categorias (Segev et al., 1995):

ti Fonte: Segev et alo (1995)
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a) integridade - os dados devem chegar intactos;

b) confidencialidade - ninguém, a não ser o destinatário, pode ter acesso aos
dados transmitidos;

c) autenticação - há que se garantir a responsabilidade pelo envio dos dados;

d) não-repudiabilidade - nenhuma das partes envolvidas pode negar que
ocorreu a transação.

o processo básico de EDI pela Internet implica que os dados passem primeiro
por uma camada que os formate num padrão EDI apropriado. Depois os dados devem
ser encapsulados e encriptados. O exemplo da figura 1.3 indica a utilização do MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) e do PEM (Privacy-Enhanced Mail), que
garantem os critérios de segurança nas quatro categorias citadas anteriormente.

EMPRESA A EMPRESAB

Figura 1.3: modelo de EDI pela Internet
utilizando encapsulamento MIME e encriptação PEM7

Além disso, outras camadas, com mais dispositivos de segurança, como
"firewalls", que controlam o acesso fisico à rede, podem ser acrescentadas. Para
garantir todo o processo quanto a falhas humanas e naturais, os pontos de maior
possibilidade de falhas podem adotar processos de redundância. Em resumo, mesmo
com todas as tecnologias disponíveis para garantir a segurança dentro de um patamar
aceitável, o uso de EDI pela Internet ainda não tem sido amplamente utilizado, apesar
de representar um mercado em expansão.

7 Fonte: Segev et alo (1995)
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1.5. Barreiras edesafios para a implantação do comércio eletrônico

Um espantoso crescimento do comércio eletrônico nos próximos anos está
sendo esperado por acadêmicos, especialistas e executivos (The Economist, 1997a).
Mas para a plena efetivação do processo de compras on-line, barreiras tecnológicas,
culturais e organizacionais devem ser transpostas, juntamente com o desenvolvimento
de soluções que ajudem a superar algumas dificuldades estruturais do comércio
eletrônico.

1.5.1. Barreiras tecnológicas

Em termos de tecnologia, dois pontos são fundamentais para a evolução do
comércio eletrônico: a disponibilidade da tecnologia e a sua facilidade de uso.
Enquanto a disponibilidade está relacionada com acesso e custos, a facilidade de uso
está relacionada com a evolução das interfaces de comunicação com os usuários.

Atualmente, para se ter acesso à Internet, é necessário que se tenha à
disposição computadores equipados com hardware específico para a interconexão,
softwares apropriados para o gerenciamento e monitoração da comunicação e, no
mínimo, uma linha de comunicação que permita a interligação, via computador, com
um provedor de acesso que viabilizará a conexão.

Se a utilização de computadores no ambiente doméstico continua crescendo, o
que é um fator positivo para o comércio eletrônico, é dificil dizer se apenas o ritmo
desse crescimento será suficiente para consolidá-lo. De qualquer forma, a efetivação
do comércio eletrônico vai demandar muito esforço tecnológico para colocar os
consumidores em contato com a tecnologia necessária para a sua utilização,

Não faltam empresas dispostas a investir nesse esforço. O acesso à Web via
TV está diretamente relacionado com o esforço de tomar o comércio eletrônico mais
acessível. A WebTV é um projeto no qual estão engajados tradicionais fabricantes de
aparelhos de TV, empresas da indústria da computação e grandes corporações de
comunicação.

Pelo lado das telecomunicações, a Internet também está causando forte
impacto. Por causa do longo tempo médio que um usuário da Internet permanece
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conectado, companhias telefônicas por todo o mundo estão alegando elevado
crescimento da demanda por serviços de telefonia. Se o aumento de demanda pode
trazer um aumento de receita, a velocidade de crescimento dessa demanda tem
dificultado a operação das companhias telefônicas que não conseguem responder com
investimentos na mesma proporção.

Caso esse ritmo de crescimento de demanda prevaleça, em pouco tempo os
serviços telefônicos em muitos países estarão muito próximos da saturação. Existirão
linhas telefônicas disponíveis para atender algumas das previsões mais otimistas
(Negroponte, 1995)8? Para tentar atender à demanda por mais e melhores conexões à
Internet, as empresas que operam sistemas de TV a cabo estão entrando na disputa
com as companhias telefônicas.

É de se esperar que o aumento da concorrência na área das telecomunicações
contribua para facilitar o acesso ao comércio eletrônico. Mas a concorrência, nesse
caso, esbarra em alguns problemas legais de regulamentação. Há países nos quais
operadoras de TV a cabo sofrem restrições para atuar como provedoras desse tipo de
serviço e as telecomunicações estão sujeitas a um controle - quando não uma
administração direta - muito forte por parte dos governos. De qualquer forma, o
mercado de provedores de acesso à Internet ainda está em estágio de consolidação
(Gupta et al., 1996).

A disponibilidade de recursos tecnológicos não pode prescindir da evolução
da facilidade de uso desses mesmos recursos. Apesar da Web ter simplificado
imensamente a utilização da Internet, ela ainda é essencialmente uma rede de
computadores. E os computadores ainda não são tão simples de se utilizar quanto
uma TV ou um telefone comum, por exemplo. Esse aspecto é especialmente crítico se
for considerada a multiplicidade de serviços que podem ser implementados para o
atendimento on-line de consumidores e que devem ser "programados" pelos próprios
usuários. Deve-se esperar que a velocidade de adesão aos sistemas de comércio
eletrônico esteja também atrelada ao nível de complexidade dos mesmos.

o desenvolvimento de agentes virtuais inteligentes e outras tecnologias
interativas, contribuirão para a ampliação do uso do comércio eletrônico, facilitando a
interação dinâmica entre computadores. Pequenas aplicações, ou applets, serão

8 Em seu livro Being Digital, Nicholas Negroponte, diretor do Media Lab do MIT, afirma que um bilhão de
pessoas estariam conectadas na Internet no ano 2000.
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enviados dos computadores-clientes para a rede, possibilitando um grande aumento
de interatividade na utilização da Web. Esses applets, "instruídos" para auxiliar o
usuário na busca de informações de forma rica e precisa, fará o papel de agente
inteligente. Mas tais recursos estão ainda em estágio embrionário.

No nível das interações empresa-empresa, o comércio eletrônico também
precisa superar dificuldades para que seja amplamente adotado. A principal
dificuldade para o aumento das transações entre empresas ainda está na
confiabilidade dos sistemas de segurança adotados. Apesar de ser possível adotar na
Internet sistemas que, teoricamente, tenham nível de segurança equivalente aos
sistemas adotados em outros veículos disponíveis para as empresas trocarem
informações, as constantes notícias de invasão de sistemas de grandes empresas e até
de departamentos de segurança de governos, ajudam a reforçar, na opinião pública
em geral, a idéia de que a Internet não é segura.

1.5.2. Barreiras culturais

É fato que o uso da Internet está fortemente concentrado nos EUA, embora
evoluindo rapidamente na Europa e em outros continentes. De qualquer forma, um
dos componentes do sucesso do comércio eletrônico está relacionado com hábitos de
consumo comuns entre os norte-americanos, como as compras através de catálogos e
via TV. É de se esperar que em países com diferentes hábitos de consumo, a
implantação de sistemas de comércio eletrônico irá ocorrer em ritmo diferente.

Outras barreiras, como a língua e peculiaridades culturais, são mais dificeis de
serem avaliadas, mas também podem constituir obstáculos para a ampla disseminação
de transações comerciais on-line num nível global, embora não invalidem a utilização
do comércio eletrônico em regiões geograficamente delimitadas. Isto significa que
não basta alguém ter acesso aos recursos da Internet para poder fazer aquisições em
qualquer lugar do planeta, embora isso seja virtualmente possível. Assim, a
acomodação de diferenças culturais, fenômeno intrínseco às atividades de
comercialização global on-line, deve ser levada em conta no desenvolvimento dos
sistemas de comércio eletrÔnico.

Há que se considerar que a adoção dos sistemas de comércio eletrônico está
associada ao tipo de produto fornecido (Steinfeld et aI., 1996). Os processos de
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compra diferem não apenas segundo o perfil do consumidor, mas também para cada
tipo específico de produto.

Mesmo considerando produtos cujo conteúdo esteja vinculado à informação
neles contida, como no caso de livros e discos, o hábito de compra está
profundamente associado à apreciação fisica do que se quer adquirir. A transmissão
digital on-line das informações contidas nesse tipo de produto, mesmo que seja viável
tecnicamente e acreditada como sendo uma das possibilidades mais interessantes do
comércio eletrônico, depende de uma aceitação ampla da massa de consumidores,
que, mesmo tendo a possibilidade de selecionar os produtos eletronicamente, deseja
possuir "fisicamente" o objeto de sua compra.

A possibilidade de aceitação do comércio eletrônico tem implicações
diferentes quando se trata de produtos como softwares, por exemplo. A necessidade
de colocar em funcionamento toda a estrutura do comércio eletrônico tem demandado
a multiplicação de programas e empresas apresentando inúmeras novas alternativas
para facilitar a utilização da Internet. Como a maioria desses softwares está sendo
distribuída pela própria Internet, novos padrões de comercialização de programas de
computador estão se consolidando.

Ao se transformar no veículo preferencial para a comercialização de
softwares, a Internet pode transformar também a idéia por trás do fornecimento desse
tipo de produto: a venda poderia transformar-se em locação. De fato, através do
comércio eletrônico a mercadoria software pode estar sujeita a este tipo de
distribuição caracterizada como venda por assinatura e com tempo de utilização
limitado.

Uma barreira que impede a adoção ampla desse tipo de estratégia atualmente
é o tempo gasto para download de softwares via Internet. Mas mesmo que a
tecnologia evolua rapidamente e possa se tornar mais flexível, essa idéia de locação
de software ainda vai encontrar obstáculos que vão desde a aceitação dos clientes até
a adaptação das empresa a este novo formato de transação.

Além dos processos de compra, a garantia de privacidade é também fator
crítico para ajudar a desenvolver no consumidor um certo nível de confiança nos
sistemas de comércio eletrônico. Se por um lado, o sistema pode melhor servir ao
cliente, quanto mais informações sobre ele lhe forem disponibilizadas, por outro lado

30



é patente que há resistências para essa coleta de informações por parte dos
consumidores. Principalmente quando se considera que o público em geral ainda acha
que computadores podem servir para exercer maior controle sobre as atividades dos
indivíduos.

Se os consumidores não têm confiança suficiente no sistema para fornecer
seus dados, não é possível levantar informações demográficas, nem os padrões de
compra e nem as necessidades específicas do mercado que foram apontados
anteriormente como importantes para as estratégias do comércio eletrônico. Para
superar a falta de confiança, é necessária a percepção de uma melhoria significativa
no processo de compra proporcionado pelo comércio eletrônico (por exemplo,
produtos ajustados a necessidades individuais) ou a adoção de estratégias que
ofereçam incentivos (descontos ou brindes) aos consumidores em troca de
informações.

A falta de confiança dos consumidores também se manifesta em questões
relativas à segurança dos sistemas de comércio eletrônico. Existea percepção entre os
consumidores de que as redes de computadores estão sujeitas a ataques constantes de
pessoas ou grupos interessados em roubar ou adulterar informações. Apesar dessa
percepção poder ser considerada exagerada (Kline, 1995a) ela existe e deve ser
levada em conta para que o uso do sistema de comércio eletrônico possa ser
expandido. Além disso, a facilidade de se criar empresas em qualquer lugar e vender
produtos para o mundo, todo traz consigo o risco de um consumidor transacionar com
uma empresa virtual que desaparece assim que recolhe o pagamento. O
desenvolvimento do protocolo SET da VISA nasceu com o objetivo de reduzir esse
tipo de risco em transações pela Internet.

Para assegurar a defesa da privacidade e segurança dos consumidores on-line
e garantir o desenvolvimento do comércio eletrônico num ambiente de confiança,
empresas nos EUA estão patrocinando organizações'' com a missão de estabelecer
padrões de privacidade e autenticação. A atuação dessas organizações baseia-se no
fato de que os consumidores têm o direito de serem informados sobre as
conseqüências que uma transação on-line pode trazer à sua privacidade e segurança
antes de realizá-la.

9 Electronic Frontier Foundation <http://www.eff.org/>; eTRUST <http://www.etrust.org>
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1.5.3. Barreiras organizacionais

Se pelo lado dos consumidores existem barreiras culturais, pelo lado das
empresas devem ser consideradas as barreiras organizacionais, que podem representar
obstáculos para o crescimento do comércio eletrônico (Ware et aI., 1998). Em
primeiro lugar, as empresas devem estar cientes das implicações gerenciais de se
criar, gerir e obter os beneficios da adoção de sistemas de comércio eletrônico. Há a
necessidade da definição clara de uma estratégia de negócios para integrar a nova
tecnologia à organização.

A introdução de sistemas de comércio eletrônico vai exigir a redefinição de
processos internos da organização para tomá-los perfeitamente integrados com os
novos sistemas de solicitação de pedidos e serviços. Isso demandará um esforço de
integração de sistemas e plataformas, especialmente nos casos em que os sistemas de
controle dos processos internos preexistentes foram concebidos sobre tecnologias e
filosofias de desenvolvimento, diferentes daquelas que predominam no ambiente da
Internet e da Web.

A tecnologia, por si só, não é suficiente para alavancar um negócio na direção
de garantir retomo na adoção de sistemas de comércio eletrônico. É preciso que seja
criada uma vantagem competitiva sustentável, que garanta uma certa fidelidade do
cliente para com a empresa. A qualidade do serviço oferecido e o nível de
relacionamento entre as partes é crítico para o estabelecimento de tal fidelidade. Só
com a perfeita sintonia entre a solicitação dos consumidores, a administração dos
pedidos, o estoque e a administração financeira se pode garantir a qualidade de
serviço que sustente a fidelidade do consumidor.

E essa sintonia não restringe-se apenas ao ambiente interno da organização
que fornece os serviços e produtos. Ela exige também o mesmo nível de integração
da organização com seus parceiros. Para ilustrar a importância da integração entre
diferentes companhias, basta ressaltar que as empresas distribuidoras de bens físicos
são essenciais no cenário do comércio eletrônico. O fluxo de bens físicos deve tornar-
se tão eficiente quanto o fluxo de informação, para que os consumidores percebam as
vantagens da utilização do comércio on-line.

A exploração das vantagens dos sistemas de comercio eletrônico exigirá
grande esforço por parte das organizações que nele se envolverem. O
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desenvolvimento e implementação de tais sistemas demandarão investimentos em
recursos humanos com visão estratégica, conhecimento dos processos de negócio, dos
sistemas herdados, competência tecnológica e habilidades gráficas. A capacidade de
gerenciar equipes com habilidades multifuncionais e a definição do que deve ou não
ser terceirizado serão elementos criticos.

Se o ambiente da Web pode permitir um baixo custo de entrada para uma
empresa disposta a investir no comércio eletrônico, por outro lado, manter os
sistemas funcionando vai exigir um fluxo de recursos que deve ser levado em conta.

A presença de grandes empresas e a competição pela atenção do consumidor
estão levando a uma exploração cada vez maior de tecnologia para aumentar a
sofisticação nos recursos interativos através de gráficos, sons, etc. Este incremento na
qualidade dos sistemas leva ao aumento da complexidade de seu desenvolvimento e
manutenção, conseqüentemente, demandando maior quantidade de recursos,
financeiros e humanos, o que exige da organização um compromisso que só se
justifica se for recompensado com o aumento das receitas.

Além das dificuldades tecnológicas, culturais e organizacionais, algumas
outras barreiras colocam-se no caminho do desenvolvimento do comércio eletrônico.
Essas outras barreiras têm caráter estrutural, por estarem relacionadas ao
desenvolvimento de instrumentos institucionais que viabilizem uma ampla utilização
do comércio on-line.

1.5.4. Barreiras estruturais

o ambiente próximo da anarquia em que se desenvolveu a Internet foi
altamente positivo para a troca de informações e para o desenvolvimento de relações
entre pessoas de todos os cantos do planeta. A comunidade de usuários da Internet
cresceu sob regras de conduta não explicitadas, mas que ajudavam a controlar a
participação dos usuários num ambiente sem governo centralizado. Mas as regras
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informais que ainda hoje predominam na Internet não são suficientes para tocar
negócios on-line.

Quando se fala de comércio eletrônico se está tocando num ponto nevrálgico
da sociedade: a troca de mercadorias e o respectivo pagamento por elas. Não se trata
apenas de discutir os potenciais e as limitações da tecnologia, mas também de avaliar
todo o impacto que um novo veículo para transações comerciais pode causar.

Costuma-se associar a inevitabilidade do comércio eletrônico como resultado
da convergência das tecnologias da comunicação e computação. Mas o universo onde
estão imersas essas tecnologias também está sob pressão dessa convergência, que não
parece ser tão evidente no âmbito das indústrias.

As tecnologias das telecomunicações e computação são originárias de
indústrias e mercados de formas muito diversas de estruturação e regulamentação. Há
pelo menos três diferentes indústrias atuando diretamente na implementação do
comércio eletrônico: a indústria de computação, das comunicações e a indústria da
mídia. Cada uma das três indústrias relacionam-se de forma diferente com o mercado
e sofrem pressões regulatórias de forma diferenciada. Se a tecnologia envolvida com
o comércio eletrônico é fruto de uma convergência, esta convergência irá pressionar
as indústrias que a suportam.

Além dessas indústrias, outros setores, como os bancos e os governos, estão
também diretamente relacionados com o processo de evolução do comércio
eletrônico. A figura 1.4 apresenta o modelo de Kalakota e Whinston (1996) para a
infra-estrutura genérica que compõe o comércio eletrônico.
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Figura 1.4: Componentesda Infra-Estrutura"

o De acordo com o grupo de comércio eletrônico do OECD (1997) -
Organization for Economic Co-Operation and Development - a maximização dos
benefícios econômicos e sociais do comércio eletrônico virão apenas com a
participação ativa dos governos, apoiando as oportunidades de crescimento que se
apresentem, aumentando a visibilidade e promovendo as relações produtivas entre
empresas e governos, e definindo os novos princípios para o gerenciamento da
atividade econômica em um ambiente eletrônico.

Se atualmente a maior parte das receitas geradas pelo comércio eletrônico
estão ocorrendo entre organizações, o seu crescimento entre consumidores
individuais está se dando muito rapidamente. Entretanto, a adoção da Internet como
veículo de massa vai exigir dispositivos de regulamentação mais efetivos e explícitos
para propiciar a proliferação de transações comerciais. Existe uma relação inversa
entre a confiança estabelecida entre os participantes de uma transação e o custo da
mesma. O comércio eletrônico precisa, para a sua consolidação, garantir a realização
de transações a custos compatíveis com as formas tradicionais de negociação.

10 in: Albertin (1997)

35



Assim, é de se esperar que o crescimento do comércio eletrônico reforce a
necessidade de definições de direitos de propriedade mais adequadas à distribuição
digital de informações, crie formas de troca monetárias seguras e fáceis de serem
utilizadas, e ainda ofereça garantias para localizar e punir os violadores das regras
estabelecidas para o funcionamento do mundo on-line (Spar & Bussgang, 1996). O
comércio via Internet pode ser fiustrante, caso sistemas de regulamentação de
transações não se desenvolvam no mesmo ritmo da tecnologia que as suporta.

Políticas e regras públicas

Políticas e padrões técnicos
Infovia Pública

Figura 1.5: Estrutura Genérica Para Comércio Eletrônico"

Com o objetivo de relacionar os diversos aspectos do comércio eletrônico,
Albertin (1997) criou o modelo representado na figura 1.5. As setas do modelo
indicam que cada camada influencia e recebe influência das outras, implicando
restrições e condições favoráveis que uma camada exerce sobre a outra.

Se a informação é a mercadoria mais fácil de ser comercializada
eletronicamente, é também a que sofre mais riscos de ser apropriada e adulterada sem
qualquer tipo de controle. Se o ambiente de livre troca de informações pode ser
excitante pelo lado de garantir, teoricamente, o democrático acesso de todos a tudo, a
regra dos negócios é a transferência do direito sobre uma determinada propriedade,
com a respectiva aquisição dos beneficios relativos a essa transferência por parte de
quem a cede.

11 Fonte: Albertin (1997).
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Para resolver o problema do direito à propriedade no mundo on-line, a
alternativa mais lógica seria a adoção de mecanismos já existentes de copyright, o
que garantiria a proprietários de produtos intangíveis, como idéias ou expressões, o
direito de exploração comercial de sua mercadoria. Além disso, no caso da Internet,
fala-se de comercialização em um mercado global, o que significa que essas leis
devem ser universalmente aceitas, dificultando ainda mais a possibilidade de
consenso. A falta do estabelecimento de tais regras, comuns para toda a comunidade
on-line, pode significar que menos empresas se interessem por transacionar seus
produtos, uma vez que não podem ter garantidos os beneficios de seu investimento
através de uma troca que considerem justa.

E uma vez acordados os direitos de transferência de propriedade, as
transações de negócio terão sucesso apenas se as trocas financeiras entre compradores
e vendedores ocorrerem de forma simples, segura, barata e universalmente aceita. Há
que se considerar os riscos e os custos inerentes aos diversos meios de pagamento
disponíveis através da Internet. Sistemas de pagamento baseados em mecanismos
tradicionais têm sido adotados e novos formatos, como o dinheiro eletrônico ("e-
cash"), estão sendo discutidos. Mas ainda é preciso encontrar um sistema que seja
amplamente aceito.

Duas formas possíveis de pagamento utilizadas para o comércio eletrônico são
as transações financeiras. feitas por fora da Internet e os pagamentos usando cartão de
crédito. No primeiro caso, o comprador transfere uma quantidade de fundos de sua
conta bancária para a conta do vendedor. Esta forma é muito demorada e cara para os
padrões do comércio eletrônico, principalmente se consideradas as transações entre
diferentes países. Embora possa ser viável para relacionamentos estáveis entre
comprador e vendedor, para quantidades pequenas de pagamento ou para um
comprador que faz compras eventuais de fontes diversas, este mecanismo não traz
grandes vantagens na utilização do comércio eletrônico.

Para reduzir a morosidade e o custo das transações bancárias, o cartão de
crédito pode ser utilizado para os pagamentos pela Internet. Mas mesmo utilizando-se
de sistemas de encriptação, o que em tese limitaria o risco do comprador enviar os
dados do cartão pela Internet, outros fatores devem ser considerados. Um deles é o
custo da transação via cartão, que pode inviabilizar o desenvolvimento de novos
modelos de negócio on-line, que dependam de transações baseadas em micro-
pagamentos, por exemplo, jornais pagos por artigo.
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o e-cash (Wayner, 1996) é uma outra forma de pagamento surgida da
necessidade de utilizar sistemas mais especificamente adaptados para o comércio
eletrônico. Por meio de um software próprio, um consumidor pode transferir certo
valor monetário do banco para o seu computador, ou para um cartão específico,
armazenando assim uma certa quantidade de e-cash, como se tivesse uma "carteira
eletrônica" . Transferindo parcelas do valor armazenado na sua "carteira" para o
vendedor dos serviços que quer adquirir, o consumidor, assim, teria o direito de
escolher pagar em dinheiro eletrônico, garantindo a sua privacidade - através de
encriptação - e dispondo de valores tão pequenos quanto fosse necessário a um custo
relativamente baixo por transação.

Além de necessitar de segurança adicional para evitar que dinheiro seja
roubado do computador do consumidor, muitas questões relativas à regulamentação
da circulação de tal tipo de moeda teriam que ser consideradas. Por exemplo, como
evitar a falsificação? Como seria controlada a emissão e a circulação do e-cash? E
que influência a circulação do dinheiro eletrônico teria sobre o controle que os
governos exercem sobre as economias nacionais atualmente (Frezza, 1996)?

Os instrumentos de perseguição são mais precários ainda. Se os "invasores de
computadores" são ousados o suficiente para entrar - e alterar - os sites de agências
de segurança e de corporações militares, sem ser identificados, que garantia um
consumidor comum terá de que, caso seja roubado eletronicamente, os organismos de
repressão à criminalidade terão condições de identificar o criminoso? E, mesmo que
ele seja identificado, a sua punição vai depender de possíveis acordos entre os países
envolvidos.

Empresas privadas estão investindo para conseguir Instaurar a segurança e
conquistar a confiança que pode ajudar a desenvolver o comércio eletrônico. Mas a
inexistência de terceiros isentos e com força para arbitrar pendências e possíveis
conflitos de interesse entre empresas comerciais e os consumidores pode retardar o
avanço do comércio eletrônico.

Os bancos, por controlarem os sistemas de pagamento, terão de ser,
necessariamente, os avalistas das transações realizadas pela Internet. O engajamento
dos bancos (The New York Times, 1998), portanto, é vital para a consolidação do
comércio on-line. Mas as incertezas sobre como lidar com os problemas relativos ao
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trânsito de valores pela Internet ainda deixam no ar as reais possibilidades do
comércio eletrônico para organizações que transacionam no mercado financeiro.

Assim, a falta de balizamento em questões estruturais e da criação de
mecanismos regulatórios, representa séria barreira ao desenvolvimento do comércio
eletrônico. É também dificil de se visualizar, como foi sugerido por Spar & Bussgang
(1996), que comunidades privadas constituídas eletronicamente conseguirão manter
um nível de auto-regulação, propiciando um ambiente adequado para que as
atividades comerciais possam ocorrer na Web.

Ainda o papel dos estados nacionais e de outras instituições reguladoras
permanece obscuro dentro do universo do comércio eletrônico. A falta de controle
intrínseca e a impossibilidade de governos nacionais intervirem para oferecer níveis
de estabilidade e segurança condizentes pode representar grande obstáculo para o
desenvolvimento das atividades comerciais pela Internet.

2. Serviços Bancários pela Internet

Um setor que está sendo radicalmente transformado pela introdução em larga
escala de soluções de TI é o sistema bancário (Albertin, 1998). As tecnologias
relacionadas ao comércio eletrônico podem ser consideradas poderosas influências a
serem observadas no planejamento das instituições financeiras.

Como mostra a figura l.6, os gastos e investimentos em TI - como
porcentagem sobre o patrimônio líquido - por parte dos bancos estão crescendo
continuamente e se mantêm acima dos gastos feitos em todo o setor de serviços.
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Gastos e Investimentos em Informática
% do Patrimônio Líquido

Bancos
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1990 1992 1994 1996 1998

Figura 1.6: Gastos de informática dos bancos e do setor de serviços12

o setor de serviços é o que mais investe em TI, e dentro deste setor, os bancos
são as empresas que apresentam o índice de gastos mais elevado (Meirelles, 1999).

Dois fatores explicam os números superiores quando se trata de medir os
gastos de TI dos bancos: é o segmento mais informatizado e o denominador do índice
é medido de outra forma. Nos Bancos o denominador é medido por meio do
patrimônio líquido, ao invés do faturamento, o que resulta em um número
relativamente menor.

Este crescente investimento em informática está também relacionado com a
adoção pelos bancos de políticas de implantação de serviços remotos cada vez mais
amplas. Hoje não há banco que não tenha que administrar uma oferta de serviços via
telefone, fax ou através de microcomputadores. O constante barateamento dos
recursos da informática e o crescimento da utilização da Internet, prometem ser a
nova força impulsionadora do "banco on-line" (Davidson, 1996b).

12 Fonte: Meirelles, 1999.
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Entre as forças que podem contribuir para mudar a forma como os serviços
bancários são realizados atualmente e assim alterar as fontes de vantagem competitiva
no setor, estão a Internet e sua tecnologia, impulsionada, por um lado, por novas
demandas do mercado e pressionada, por outro lado, por limites regulatórios no
ambiente de negócios.

Já foi dito anteriormente sobre a importância vital dos bancos para o
desenvolvimento do comércio eletrônico. Em todo o mundo se está verificando um
rápido crescimento da Internet como veículo para promover os serviços bancários. As
mudanças na tecnologia, as novas demandas do mercado e as pressões do ambiente
de negócios vão alterar as fontes de vantagem competitiva no setor. A Internet está
modificando as expectativas dos clientes com relação aos serviços bancários, criando
oportunidades para o aparecimento de novos sistemas de pagamentos e influenciar
também na forma de gerir os serviços oferecidos pelos bancos.

Quanto mais os bancos, individualmente, exploram as vantagens de criar uma
página na World Wide Web, mais o setor vai experimentando mudanças estruturais.
Se estamos caminhando para o dia em que todo banco estará usando a Internet para
atrair novos clientes e distribuir seus produtos e serviços (Swanson & Fleming,
1995), então é possível esperar importantes alterações no modo como os bancos
operam atualmente.

2.1. Crescimento do uso do home banking

Desde a década de 70 ouvem-se promessas sobre o inevitável banco
eletrônico que se tomaria acessível virtualmente. A frustração dessas promessas
levanta a descrença de alguns (White, 1997) no novo "boom" anunciado para o home
banking. Kalakota & Whinston (1997), entretanto, argumentam que alguns fatores
serão responsáveis pela consolidação do home banking. Entre estes fatores são
destacados:

• a curva de aprendizado dos usuários dos serviços bancários, que estão
tornando-se cada vez mais habilitados no uso de computadores;

• uma consciência maior por parte dos mesmos usuários dos bancos sobre
as possibilidades do home banking, devido, inclusive, ao próprio
marketing dos bancos que antes nunca foi tão forte na divulgação do
potencial do banco virtual;
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• a base instalada de PCs com modems nas residências, que nunca foi tão
grande e continua crescendo a taxas vigorosas;

• a necessidade de alternativas para a redução do custo de processamento de
transações;

• a competição sofrida pelos bancos por empresas não bancárias na oferta
de serviços on-line.

De fato, se tomarmos o exemplo mencionado por Seybold (1998), de 1989 a
1995 o banco californiano Wells Fargo manteve um total de 20 mil clientes utilizando
o seu software de home banking. Entretanto, em apenas um dia de maio de 1995, o
Wells Fargo recebeu um total de 1500 inscrições para utilização de serviços bancários
através da Web. Era o primeiro dia de abertura do serviço, naquele que foi um dos
primeiros bancos a oferecer um site na Web, com possibilidade de realização de
transações bancárias.

';Em meados de 1998 o Wells Fargo já havia cadastrado mais de 470 mil
usuários on-line. Portanto, além dos fatores mencionados anteriormente, o que
certamente influenciou os clientes do Wells Fargo para a utilização do home banking
foi o crescimento da Internet e a oferta dos serviços bancários através da Web.

o caso do Wells Fargo está longe de ser único. Diversos outros bancos
também têm curso semelhante. É o caso do Banco Bradesco. Como o Wells Fargo, o
Bradesco também faz parte do grupo dos pioneiros a oferecer home banking através
da Web. Em 1998, de seus 440 mil usuários de home banking, 350 mil já o faziam
através da Web (Gates, 1999). Em maio de 1999, o banco já afirmava que tinha mais
de 600 mil usuários pela Internet':'.

E, apesar do crescimento da oferta de serviços de home banking via Web ter
sido constatado em diversos países, muitas vezes se encontram artigos nos quais se
afirma que o serviço muito ainda deveria evoluir (Gallego, 1998; Sathye, 1997;
Pecenik, 1996). Estas descrições em geral carregam um tom de crítica quanto à
lentidão dos bancos para a implementação de serviços pela Web e podem também ser
interpretadas como uma expressão da crescente demanda por estes serviços,
proporcional ao explosivo crescimento da Web entre os usuários.

13 Revista Investidor Individual. n. 6, ano II, p.30-31 (maio1999).
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Assim, dentre as estratégias de home banking tentadas nos últimos anos pelos
bancos, a de maior sucesso recente e que tem alavancado a utilização do home
banking em todo o mundo é aquela denominada aqui de Web banking. A aceitação
deste serviços pelos clientes tem crescido numa velocidade acima das expectativas
dos próprios bancos (Mckeena, 1999). Outras alternativas de home banking utilizadas
(principalmente nos EUA) pelos bancos foram:

• softwares proprietários fornecidos pelos bancos;

• utilização de softwares de administração financeira (Quicken, da Intuit, e
Money, da Microsoft, por exemplo) conectados a dados fornecidos pelos
bancos através de linha discada;

• utilização de serviços on-line para fornecimento de informações bancárias
(AOL nos EUA e videotexto no Brasil).

Basicamente o que difere essas soluções do Web banking é o fato desta última
ser baseada num modelo de utilização de sistemas abertos, que é característica da
Internet. Em primeiro lugar, numa solução aberta os softwares utilizados pelo usuário
do home banking (browsers da Web) são de conhecimento do público e o banco não
precisa se preocupar em treinar ninguém para o uso de um software específico. Além
disso, a atualização de versões não exige a substituição de softwares já distribuídos
aos usuários, pois é feita apenas no servidor do banco. E também muito importante é
o fato do banco, através da Web, manter maior controle sobre o usuário em termos da
sua imagem e a sua marca, o que não acontece se o home banking é feito através de
terceiros, como a Microsoft, ou a AOL, por exemplo.

O fato de ser suportada por um protocolo de comunicação com possibilidades
de multimídia e de já ter uma base instalada de muitos milhões de usuários (empresas
e indivíduos) coloca a Internet em grande vantagem, se comparada com as soluções
proprietárias (Cipparone, 1996).

Além do varejo, diretamente ligado ao uso do home banking, uma outra
importante área de atuação dos bancos que deve sofrer maior impacto com o uso da
Web é a de investimento (Kalakota & Whinston, 1997). Estas duas áreas, por serem
as mais afetadas por inovações tecnológicas, são as que têm maior probabilidade de
lucrar com o desenvolvimento do comércio eletrônico.
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2.2. Características da Web que influenciam os serviços bancários

Ao criar um site na Web, um banco estará automaticamente utilizando duas de
suas características básicas: conectividade e interoperabilidade (Ware et al., 1998).

A extensa conectividade da Internet permite que pessoas e organizações
consigam adquirir informação de forma muito mais fácil e barata do que já foi
possível com outras tecnologias. Essa acessibilidade a informações - que nem mesmo
estariam disponíveis através de outros meios - gera uma nova realidade na qual os
bancos poderão adicionar valor aos seus serviços através de uma mais efetiva
coordenação das fontes provedoras (e distribuidoras) de informação, entre as quais
podem estar inclusive os seus próprios clientes.

A interoperabilidade da Web significa a independência de plataforma para o
estabelecimento de uma conexão efetiva entre sistemas diferentes. Esta situação
permite tanto o barateamento quanto a ampliação das comunicações entre bancos e
seus clientes, superando as limitações do home banking baseado em sistemas
proprietários e abrindo a possibilidade de se dispor de serviços bancários através de
uma série de dispositivos que podem ser incorporados ao cotidiano do usuário.

Outras três características da Web - resposta imediata, multimídia e facilidade
de uso - também podem ser exploradas pelos bancos, mas dependem de aprendizado
tecnológico e organizacional para trazerem beneficios para os bancos e para os
usuários dos serviços bancários.

A Internet é um excelente instrumento para coletar, integrar e distribuir
informação, o que pode ser utilizado pelos bancos para oferecer uma resposta mais
rápida às necessidades dos seus clientes. A velocidade da Internet é particularmente
interessante no universo do mercado financeiro, no qual a capacidade de reação
rápida pode significar a diferença entre ganhar ou perder na disputa por uma
oportunidade de investimento. Mas esta resposta mais rápida apenas se efetiva com
um engajamento organizacional, ou seja, a organização deve estar preparada para
utilizar a velocidade de resposta possibilitada pela Internet.

Se hoje ainda as informações financeiras são baseadas fundamentalmente em
textos e números, não é improvável que no futuro a utilização de gráficos, áudio e
vídeo seja mais e mais comum (Kalakota, 1997). O uso de um canal multimídia
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como a Web, por um lado, enriquece as possibilidades de representação de dados
financeiros, atendendo a necessidades mais específicas de certos clientes, por outro
lado, permite também atender aqueles que prefiram ver e falar com seres humanos
antes de tomar uma decisão financeira utilizando recursos de videoconferência. Mas o
uso da multimídia depende da adequação entre a capacidade da organização para
oferecer informação em formatos variados e a capacidade do usuário de receber estas
informações em seu dispositivo de acesso.

A facilidade de uso da Web tem sido apontada como um dos principais
fatores para o vertiginoso crescimento da Internet nos últimos anos. Mesmo que
alguns ainda questionem esta facilidade de uso (Kessler, 1998), não se pode negar
que, comparada a outras tecnologias, a Web é muito simples de ser utilizada. Essa
maior simplicidade de uso da Web se deve a sua interface gráfica padronizada e à
crescente competência dos usuários no uso de computadores.

Parte do conhecimento necessário para utilizar uma ferramenta é embutida na
própria ferramenta pelo seu projetista, mas parte dele está na mente do usuário
(Tornatzky, 1990). Assim, o usuário da Web se beneficia da interface gráfica, que
permite representar com mais propriedade o seu mundo real, trabalhando mais com
metáforas do que com comandos.

Não se pode esquecer também que se os serviços bancários são utilizados por
clientes com perfis muito diferentes entre si. Assim, os que devem se beneficiar do
uso do Internet banking são justamente aqueles de perfil social mais elevado e,
conseqüentemente, mais acostumados ao uso de computadores. A facilidade de uso
de sistemas na Web é diretamente proporcional à qualidade do projeto de interface de
usuário.

A sexta característica da Web, a interatividade, nasce da combinação das
anteriores e é aquela na qual as alternativas de negócio podem ser desenvolvidas
considerando a resposta que os usuários fornecem ao sistema. A natureza interativa
da Web permite aos seus usuários um engajamento muito mais ativo do que o
possibilitado pela utilização de outras tecnologias. Enquanto através de outros canais
as informações são "empurradas", independentemente do fato de serem ou não
desejadas, com a Web o usuário "busca" a informação que quer, na dosagem que lhe
é mais conveniente. Esta característica vai ao encontro à necessidade de uma parcela
crescente (Gallego, 1998) da clientela de serviços financeiros, que é mais ativa no
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sentido de querer gerir o investimento de seus ativos financeiros, mais do que
simplesmente deixá-los depositados e estáticos numa conta bancária.

2.3. Adicionando valor aos serviços bancários através da Web

Para se fazer uma avaliação dos beneficios que a Internet pode trazer aos
bancos e seus clientes, é preciso identificar as formas nas quais se pode adicionar
valor a uma transação realizada através dela. A seguir será apresentada uma série de
razões que demonstram como os bancos podem obter vantagens e acrescentar valor
aos seus serviços e produtos com a utilização da Web.

Na análise que será apresentada a seguir será dada ênfase para as transações
de home banking através da Web, colocando num segundo plano as possibilidades de
incremento de valor nas transações interbancárias e com clientes corporativos de
maior porte, que podem se beneficiar de outras vantagens da Internet, como o
intercâmbio eletrônico de dados (EDI - Electronic Data Interchange), por exemplo.
Isso porque o foco de estudo do trabalho apresentado· ·aqui está voltado
principalmente para o potencial dos bancos como alavanca para impulsionar o
comércio eletrônico no âmbito das relações empresas-consumidores.

2.3.1. Promoção

A Web, como um canal de promoção dos serviços e produtos ofertados por
um banco, ou mesmo da própria empresa, tem sido de fato a utilização mais comum
encontrada nos sites de bancos (The Economist, 1996d). Como porta de entrada para
a experimentação do novo veículo, muitos bancos instalam seus sites na Web,
oferecendo informações a qualquer hora, a qualquer um que disponha de algum
instrumento de acesso à Web.

Mas se a possibilidade de alcance das informações oferecidas por um banco
fica de certa forma ampliada com a utilização da Web, a mera disponibilidade de um
folheto eletrônico é ainda um passo muito elementar de exploração do potencial da
Web.

A promoção é um serviço de disponibilidade de informações, e este pode ser
bastante incrementado através da Web com a utilização de recursos não disponíveis
em outros veículos. Em primeiro lugar, a informação na Web pode ser organizada de
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forma a permitir que o usuário do serviço possa fazer uso dela na profundidade e
segmentação desejada. Isso porque pode dispor de ferramentas de busca e links ativos
e ainda pode fazer uso de downloads e solicitação de informações específicas.

Uma segunda vantagem da Web é permitir a customização das informações
disponíveis. Essa customização atende assim à necessidade de administrar as
demandas de diferentes tipos de cliente. Enquanto o cliente médio de um banco tem
um interesse natural mais voltado para as informações sobre a sua contabilidade
pessoal, clientes especiais - geralmente os mais lucrativos individualmente - têm
interesse em conhecer alternativas de investimento e podem buscar no site de seu
banco as informações que precisa para tomar suas decisões.

Assim, um banco pode permitir que seu cliente customize a forma com que
consulta as informações sobre a sua movimentação bancária ou permitir a leitura de
notas sobre o comportamento do mercado antes de tomar alguma decisão de
investimento. O cliente, tratado de forma personalizada, sente-se diferenciado, o que
pode fazer com que ele retome mais freqüentemente ao ambienteno qual seus hábitos
e preferências estão previamente registrados.

A identificação individualizada dos clientes permite que diferentes opções de
navegação através do site sejam disponíveis e também que ofertas especiais sejam
apresentadas, por exemplo, na forma de produtos especiais para clientes preferenciais
ou membros de grupos específicos. Além disso, através da manutenção de alguma
forma de rastreamento das atividades do cliente dentro do site, um banco pode
explorar melhor o seu conhecimento desse cliente específico.

Informações financeiras sobre o banco são procuradas no site por usuários
com perfis diferentes entre si, desde investidores informais a institucionais. Os
investidores informais e "surfistas" da Internet buscam informações financeiras
genéricas. Já os acionistas em geral, fornecedores e outros interessados, buscam
demonstrativos completos, relatórios periódicos e até atas das reuniões de acionistas.
Além destes, existem outros usuários, como os analistas financeiros e os investidores
institucionais, que buscam informações mais amplas e completas, inclusive com
previsões e projeções de ganhos (Louwers, 1998).

A Web é também um canal para o banco interagir com a comunidade, seja
através de promoção de eventos ou de espaço de divulgação de questões de interesse
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específico da comunidade com a qual o banco tem seus vínculos. A freqüência com
que bancos oferecem' este tipo de informação em seus sites demonstra que a
promoção direcionada a um público específico atrai muito o interesse das empresas
do setor.

Uma vez que um banco passa a divulgar informações pela Web, ele ocupa
institucionalmente um espaço que deverá ser preservado, da mesma forma que se faz
com um espaço fisico qualquer de propriedade privada. Isso implica estabelecer
critérios para ocupação institucional do ciberespaço, mas também adotar dispositivos
de segurança para proteger o site. Nenhuma empresa deixaria o seu site, mesmo
aquele que contenha apenas informações institucionais, acessível ao ataque de
"hackers" que pudessem alterar o conteúdo do que está ali publicado.

Além disso, existe a necessidade dos bancos explorarem a sua imagem de
empresas avançadas tecnologicamente. Bancos em diversas partes do mundo
competem, apresentando-se como empresas que oferecem aos seus clientes o que há
que mais avançado em termos de tecnologia. A utilização da' Web, um ícone das
novas tecnologias, está assim em sintonia com essa abordagem de marketing dos
bancos.

2.3.2. Canal para realização de transações

É evidente que uma vez que um determinado produto ou serviço cativou a
atenção de um cliente, é de se esperar que a esse cliente sejam oferecidas condições
para a realização da subscrição ao serviço ou aquisição do produto. Tanto melhor se
essa operação for feita dentro do próprio ambiente no qual ele obteve as informações
que o seduziram para a aquisição do produto e do serviço.

Os bancos são, por natureza da sua atividade, provedores de informações
sobre o mercado financeiro e de certa forma atuam como intérpretes desse mercado
para seus clientes, fazendo o papel de conselheiros financeiros. Muitos bancos já
oferecem em seus sites uma oferta variada de relatórios e artigos sobre o mercado.

Através das informações obtidas no site do banco, o cliente pode definir os
produtos em que deseja investir e efetivar a transação através do próprio sistema.
Com a vantagem de poder realizar as transações sem limitação de espaço ou tempo,
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uma vez que o banco pode virtualmente estar disponível no local da preferência e no
momento da necessidade do cliente.

Além das informações detalhadas sobre os produtos, o banco pode também
oferecer ao cliente a possibilidade de poder tomar a decisão de investimento enquanto
este está on-line. O banco pode ainda oferecer análises atualizadas do mercado e
algum outro tipo de suporte ao cliente, por exemplo, apresentando graficamente o
desempenho comparativo entre produtos diversos, para ajudar o cliente na sua tomada
de decisão.

A utilização de softwares, operando on-line, no auxílio à previsão da
expectativa de rendimento de um determinado produto é outro recurso que amplia as
possibilidades de uso de um site. Manipulando esse tipo de ferramenta, o cliente pode
analisar, com mais segurança, a opção entre as diversas alternativas oferecidas e, uma
vez feitos os julgamentos necessários, o cliente pode decidir e autorizar a transação
imediatamente.

Segurança também é exigência básica para a oferta de serviços bancários de
acesso a informações internas dos bancos de dados armazenados pelas empresas. E o
máximo de segurança nunca é demais se estão sendo protegidos valores financeiros,
exatamente a informação que é mais manipulada internamente nos bancos. Nenhum
banco pode se aventurar a oferecer qualquer tipo de transação se não estiver
absolutamente convencido do alto grau de segurança que pode oferecer aos seus
clientes.

2.3.3. Economia na realização de transações

A disponibilidade dos serviços mais comuns que um banco pode oferecer a
seus clientes, como informações sobre saldo ou extrato bancário via Web site, é a
tendência geral para o setor. Uma pesquisa (Ernst & Young, 1999) indica que a
retenção de clientes e a redução de custos são as duas principais razões que levam os
bancos a desenvolver iniciativas de utilização da Internet.

De fato, a expectativa de redução de custos tem sido um importante fator na
consideração dos bancos ao iniciarem o seu projeto de Web banking, Além de reduzir
os custos de processamento de cheques (Dratva, 1995), os bancos acreditam na
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possibilidade de reduzir os custos para distribuição de seus produtos (Mahan, 1996)
com a utilização da Internet.

A perspectiva de redução dos custos por transação é tão atraente que mesmo
os custos iniciais estimados para implantar um projeto de Web banking (Davidson,
1996a) podem ser considerados razoáveis, se comparados com a manutenção de
agências fisicas.

agência telefone AlM PC Internet

Figura 1.7: Custo médio por transação bancária 14

Já é corrente a afirmação de que o custo de uma operação bancária VIa
Internet custa cerca de 10% da efetuada em uma agência convencional (Gazeta
Mercantil, 1997; Nehmzow, 1997). Mais recentemente outras fontes apontam que o
custo destas transações pela Web pode ser até de 1% do custo da sua realização nas
agências (Cuevas, 1998; Gates, 1999), como indica a figura l. 7.

A possibilidade de redução de custos de operação e transação tem sido
apresentada como um dos beneficios mais óbvios que as empresas esperam obter com
a utilização da Web (Ware et aI., 1998) e é também a motivação que tem prevalecido
no curto prazo (Kalakota, 1997) como razão para os bancos utilizarem a Web. Esta
redução de custos é esperada pela automação dos processos já existentes (Ernst &
Young, 1999).

Há que se considerar também que a Internet é uma rede baseada numa infra-
estrutura pública e aberta. Quanto mais ampla é uma rede e quanto maior o número

14 Fonte: The Emerging Digital Economy, US Department of Commerce., 1998. (Extraído de Gates, 1999)
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de usuários, menor será o seu custo médio de operação (Cipparone, 1996). Isso faz
com que os bancos busquem os baixos custos de operação e manutenção associados
com a Web, uma vez que redes proprietárias são economicamente menos eficientes.

A redução das margens de lucro provocadas tanto pelo aumento da
concorrência, particularmente por parte de empresas que não são bancos, quanto pela
crescente influência da tecnologia nos produtos e serviços bancários (Steiner &
Teixeira, 1990), também elevam a importância da Web para os bancos. Uma vez que
a redução das margens de lucro se tomam inevitáveis, a única solução para enfrentar
este problema é a busca da redução de custos operacionais.

Entretanto, essas vantagens de custos mais baixos de distribuição só serão
atingidas de fato quando o home banking, através da Web, estiver sendo utilizado por
um grande número de usuários. Quando o volume de operações pela Web atingir
níveis comparáveis aos de outros canais mais tradicionais de transação, é provável
que a redução de custos então tenha um grande impacto para os bancos.

2.3.4. Melhorar o relacionamento com o cliente

A Internet tem caracteristicas que favorecem a exploração de novas formas de
incrementar o relacionamento com os clientes. "Os serviços financeiros têm um
componente de intangibilidade, o que faz com que a apreciação do serviço dependa
muito da relação que se estabelece com o cliente", afirma o diretor de serviços
virtuais de um grande banco espanhol (Gallego, 1998). Além disso, o fato da Web ser
essencialmente uma tecnologia de "front-end'; faz com que ela afete diretamente o
relacionamento do banco com seus clientes (White, 1997).

Pode-se dizer então que a grande vantagem que os bancos devem explorar
sobre os seus concorrentes, que não são bancos, será a confiança e o relacionamento
já estabelecido com seus clientes (Cipparone, 1997). Há quem afirme que os bancos
devem se tomar integradores do sistema financeiro, orientados para o relacionamento
com os clientes e não para manutenção de contas correntes (Noam, 1996). E a Web
pode fortalecer o relacionamento dos bancos com seus clientes.

Além desses fatores que a colocam como sendo um veículo que potencializa
as oportunidades de melhorias na oferta de serviços aos clientes, a Web pode também
ajudar os bancos a desenvolver outras oportunidades, graças ao melhor

51



relacionamento com os clientes. Umas destas oportunidades é a possibilidade de
realização de cross-selling, ou seja, a oferta de produtos diferentes a clientes que já
são consumidores de outros produtos. Com a Web fica mais fácil coletar dados sobre
os clientes com o objetivo de definir mais claramente o seu perfil. Identificar
precisamente os clientes e seus hábitos de consumo ajuda o banco a vender novos
produtos a velhos clientes.

Outra das oportunidades que o relacionamento mais intenso dos clientes com
o banco pode permitir é o desenvolvimento de novos produtos customizados ou
desenhados mais adequadamente às necessidades dos clientes. Tarefa que pode ser
simplificada pela Web, a coleta sistemática de informações sobre as necessidades dos
clientes levará ao banco um modelo de desenvolvimento de produto sintonizado com
a demanda de seus atuais e futuros clientes.

É preciso ficar atento para o que já foi definido como sendo o paradoxo do
comércio eletrônico (Ernst & Young, 1998). Por um lado, a Web possibilita a maior
interação entre empresa e cliente, graças à coleta constante de informações do cliente,
o que, em princípio, tenderia a aumentar os vínculos do cliente com o banco. Por
outro lado, no entanto, a maior oferta de informações no mercado, proporcionada pela
mesma Web, faria com que o cliente ficasse motivado a buscar serviços mais
vantajosos onde quer que eles fossem oferecidos, reduzindo a necessidade de se
vincular a um único fornecedor. Isso poderia levar ao desenvolvimento de alianças
estratégicas que permitissem que instituições financeiras vendessem produtos umas
das outras.

Diferentemente dos sistemas proprietários de home banking, que têm de ser
instalados em cada computador de onde serão utilizados, a Web pode estar em
praticamente todo lugar. Esta capacidade tende a se ampliar cada vez mais, com o
aparecimento de novos produtos como a WebTV e até mesmo fornos de microondas,
com possibilidade de acesso a informações bancárias 15. Dada a característica ubíqua
da tecnologia utilizada na Web, não importa onde o cliente esteja, o sistema vai
sempre reconhecê-lo ou mesmo, através de e-mail, por exemplo, procurá-lo.

Além de estarem disponíveis, em tempo integral para o cliente, sistemas
através da Web podem incorporar tecnologias baseadas em conhecimento para

15 Dispositivo apresentado no IX Congresso Internacional de Automação Bancária, promovido pela FEBRABAN,
de 16 a 18 de junho de 1999.
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auxiliar o cliente na identificação dos seus problemas e trazer um incremento na
qualidade dos serviços oferecidos.

Manter um espaço aberto para a manifestação do cliente, colecionando o
registro dos contatos, seja via e-mail ou outros tipos de formulários interativos, é
geralmente mais barato do que outras formas mais tradicionais de suporte ao cliente e
tem papel relevante na construção da imagem da empresa perante o mercado.

Clientes que procuram conveniência podem decidir se Web "cookies" valem o
sacrifício de uma pequena perda de privacidade. Cookies podem armazenar
informações financeiras e algumas outras identificações pertinentes sobre o
comportamento passado de um cliente.

Transações futuras podem ficar bem mais fáceis se o cliente não precisar
reintroduzir vários de seus dados pessoais a cada operação. Esses recursos permitem
que seja oferecido a ele um ambiente customizado, com suas preferências e
alternativas de acordo com suas necessidades, num ambiente que lhe seja familiar.

Estudos sobre marketing de relacionamento discutem o fato de que a lealdade
do cliente pode ser construída customizando produtos adequados às suas
necessidades. Isto é especialmente viável, quando o produto ou serviço oferecido por
uma empresa tem um forte componente de informação, caso dos produtos e serviços
bancários (Segev et al., 1995). A coleta sistemática de dados dos clientes alimenta a
empresa de informações com as suas preferências e o monitoramento dos sistemas de
atendimento geram informações que podem ser utilizadas como fonte para o
aperfeiçoamento de produtos já existentes ou para o desenvolvimento de novos
produtos, ou mesmo para se conhecer mais de perto os principais clientes do banco.

2.3.5. Redução do ciclo do produto

Os bancos operam num ambiente de rápidas mudanças, no qual o ciclo de
vida dos produtos é cada vez mais curto. Nesse ambiente cada vez mais complexo, a
utilização da Web reduz o tempo para se obter informações sobre as necessidades dos
clientes, criar um produto sob medida e distribuí-lo.
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No caso de produtos financeiros, cuja agilidade para chegar ao mercado é
fator de vantagem competitiva, a utilização da Web como forma de encurtar o ciclo
do produto pode vir a ser de extrema importância.

2.3.6. Retenção/ampliação da base de clientes

Conforme as tecnologias do Web banking vão amadurecendo, o custo e as
dificuldades de sua implementação vão diminuindo. Nesse cenário, aqueles que não
estiverem adotando soluções que já foram consagradas pelos usuários vão perdendo
espaço significativo para os concorrentes pioneiros na adoção do Web banking.

É, portanto, importante para os bancos o aperfeiçoamento da capacidade de
aprender com as novas tecnologias. Este aprendizado, que pode ser propiciado pela
Web, oferece aos bancos alternativas para se manterem sempre atualizados. Isto tende
a ser mais importante para enfrentar concorrentes, num mercado no qual a habilidade
de absorver e implantar serviços baseados em tecnologia de informação, é fator
crítico "para -asobrevivência.

Apesar do potencial para desvantagem estratégica dos seguidores ser claro
(Bloch et aI., 1996), o valor da vantagem competitiva dos pioneiros é também
limitado no tempo. Assim, a fonte de vantagem competitiva sustentável com o tempo,
advém do esforço tecnológico e organizacional para obter inovação contínua e assim
se manter na liderança com relação aos competidores.

o receio de perder espaço no mercado tem sido também uma das principais
razões para os bancos procurarem investir na Web. Uma pesquisa (Ernst & Young,
1999) confirma esta afirmação, indicando que mais da metade dos bancos
entrevistados apontam a retenção de clientes como uma razão importante para
justificar o investimento na Web.

Também a possibilidade de ampliação de mercado, com a expansão dos
horizontes geográficos tradicionais de atuação, é uma das características mais
atraentes da Web. Bancos que trabalham com produtos e serviços que podem ser
operados e transacionados por meio virtual, estão entre as empresas que mais podem
se beneficiar com esta ampliação dos horizontes geográficos da Web.
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2.3.7. Desenvolvimento de novos produtos

Há que se considerar que num mercado dinâmico e em constante mudança,
existe a necessidade de se estar sempre criando alternativas que satisfaçam às novas
necessidades dos clientes. Por este aspecto, a Web pode ser uma excelente alternativa
para os bancos que estão buscando o desenvolvimento de produtos inovadores. A
infinidade de recursos interativos, encontrados exclusivamente na Web, pode ser uma
fonte de criação de novos produtos para os bancos, que poderiam ser ofertados apenas
no novo canal.

A utilização da Web vai também ajudar os bancos no desenvolvimento de
novos produtos. Baseado na facilidade de coletar informações dos clientes pela Web,
os bancos vão poder elaborar padrões de comportamento de investimento com mais
precisão e sofisticar o seu processo para atender necessidades específicas, detectando
desejos de melhoria na sua linha de produtos.

Isto pode significar a adequação e oferta de produtos mais variados a uma
quantidade maior de clientes. Com as informações colhidas para ajustar a produção
segundo a evolução das necessidades do mercado, os bancos poderão colocar o
cliente numa postura mais ativa na criação dos seus produtos.

2.3.8. Transformações nos serviços bancários

o relacionamento personalizado criado pela Web transforma as organizações
(Bloch et al., 1996). Assim, é de se esperar que a entrada dos bancos na Web vá
exigir a adoção de novas abordagens organizacionais. Para poder obter ganhos com a
utilização da Web, os bancos têm de se familiarizar rapidamente com a tecnologia e
procurar alternativas para tornar a sua estrutura organizacional mais flexível, para
assimilar o impacto das alterações provocadas pela tecnologia. Se a Web pode levar a
implantação de um modelo de desenvolvimento de produtos orientado pela demanda,
isso implica em construir uma organização orientada para a demanda.

A Web, associada à evolução da indústria, dará origem a novos modelos de
negócios, mais do que apenas ajudar a criar novas formas de produtos. Um dos
aspectos mais evidentes desse impacto da Web está diretamente relacionado ao papel
da intermediação nos negócios.
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Os bancos sofrerão importantes impactos com estas transformações e deverão
se adaptar e perseguir oportunidades em duas áreas principais: os canais eletrônicos
de distribuição de produtos, serviços e informações, e o desenvolvimento de sistemas
de pagamento on-line (Ogilve, 1996).

Hoje os bancos vivem a realidade de uma variedade de canais caixas
eletrônicos simples e sofisticados; atendimentos por telefone e fax; agências
bancárias tradicionais e alternativas; home banking via software proprietário. A
introdução de um canal como o da Web influenciará no custo e na complexidade de
administração destes canais. Por um lado, os bancos terão de administrar os
problemas relacionados à administração de um novo canal de distribuição dos
produtos bancários, devido ao custo de integração entre os diferentes canais e
também dos sistemas preexistentes (Nehmzow, 1997). Por outro lado, pode-se
considerar também que talvez a Web se apresente não como um canal a mais, mas
como o canal que propiciará a integração dos demais sob uma interface comum
(Gates, 1999), reduzindo assim os custos de integração.

Também deverá ocorrer uma substituição de alguns desses canais pelo mais
novo. Essa mudança será dificil de ser medida e sua velocidade dependerá da
velocidade de adoção dos novos serviços pelos clientes, pela diversidade dos serviços
oferecidos on-line e pelos custos de conectar o canal on-line com os sistemas
existentes.

A maioria dos bancos hoje utiliza seus próprios canais de distribuição para
produzir e distribuir seus produtos e serviços. O desenvolvimento dos canais on-line
permitirão que os bancos operem em ambientes de distribuição compartilhados. Isso
pode criar oportunidades para novos focos de negócio, de acordo com as vantagens
competitivas de cada organização.

Algumas organizações podem se especializar em ser desenvolvedoras de
produtos, seguindo uma linha atacadista de serviços. Outras podem se especializar em
desenvolver estratégias para serem agentes de clientes, procurando atendê-los na
melhor combinação possível de produtos - desenvolvidos por terceiros - para seus
investimentos. Outras ainda, podem permanecer integradoras, baseadas numa forte
posição, tanto na frente de produção quanto na de distribuição. De certa forma, estas
transformações já vêm ocorrendo no cenário dos serviços bancários, mas tendem a se
acelerar com a adesão cada vez mais expressiva dos bancos à Web.
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Ainda, a emergência do comércio eletrônico vai exigir dos bancos uma
atenção especial ao desenvolvimento de sistemas de pagamentos específicos para as
vias eletrônicas. Alguns outros intermediários já estão emergindo no cenário da Web,
com interesse específico em ocupar o espaço de desenvolver formas de pagamento
para transações realizadas on-line.
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Figura 1.8: modelo de cheque eletrônico para a Web16

A utilização de smart cards, cheques eletrônicos e outros mecanismos que
possibilitem a compra de produtos diretamente através da Web, vai precisar da
participação ativa dos bancos ou, de outra forma, eles poderão perder a hegemonia
que hoje possuem sobre a administração dos sistemas de pagamento. A figura 1.8
apresenta um dos projetos de cheque eletrônico desenvolvido para aperfeiçoar os
meios de pagamento através da Internet.

Outro campo de atividade que os bancos devem ficar atentos é o da
exploração de serviços de corretagem e de investimentos. Com grande sucesso, têm
surgido no mercado diversos serviços de corretoras on-line. No Brasil, boa parte
destas corretoras estão vinculadas a bancos, demonstrando que esta é também uma
alternativa viável para se explorar serviços financeiros pela Web. Os bancos, receosos
de perderem espaço para concorrentes mais ágeis de fora do setor bancário, podem

ló Fonte: Electronic Check Project - Financiai Services Technology Consortiurn (1996)
<http://www.fstc.orglprojects/echecklindex.shtml>
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aproveitar este formato de corretoras on-line para atingir uma fatia de mercado de
investidores que têm familiaridade com a interatividade da Internet. É também
interessante notar que essas corretoras na Web estão atraindo investidores com pouca
ou nenhuma experiência neste tipo de investimento, o que indica, mais uma vez, o
potencial da Web para criar negócios em áreas ainda pouco exploradas do mercado
financeiro, através de serviços inovadores.

2.4. Dificuldades para a adoção da Web pelos bancos

Em meio a estas oportunidades descritas, há também desafios que os bancos
devem enfrentar para que tenham sucesso na utilização da Web. Pelo fato de serem
empresas que têm a informação como insumo e produto, os bancos encontram
oportunidades e enfrentam desafios específicos dentro do âmbito do comércio
eletrônico. As oportunidades descritas na seção anterior não se concretizarão, caso
não sejam superadas barreiras importantes. Assim, serão discutidos a seguir os
problemas específicos do comércio eletrônico dentro do universo bancário,
considerando as barreiras tecnológicas, organizacionais, culturaise estruturais que os
bancos devem enfrentar para consolidar sua atuação on-line.

Apesar de não haver muita precisão nesta subdivisão e algumas das barreiras
discutidas a seguir poderem ser classificadas como sendo de um ou de outro tipo, a
intenção é expor os problemas da forma mais didática possível.

2.4.1. Barreiras tecnológicas

Entre as dificuldades tecnológicas mais evidentes, estão o problema da
segurança e o da compatibilização dos sistemas preexistentes com a nova estrutura
que se constituirá para a utilização da Web. É bom lembrar que estão sendo agora
discutidos apenas os problemas mais específicos do setor bancário, considerando que
outros problemas - disponibilidade de acesso, qualidade da interface do usuário, por
exemplo - apesar de continuarem também válidos para os bancos, não são específicos
para estes e já foram explorados anteriormente.
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2.4.1.1. Segurança na Internet

Entre os diversos desafios envolvidos para se operar um serviço bancário
oferecido através da Internet, a segurança é uma das principais preocupações
manifestadas, seja pelos bancos, seja por seus clientes (Swanson & Fleming, 1995).

Esta apreensão reside principalmente na crença dominante sobre a eficiência
dos hackers (Levy, 1996a) de computador e na natureza digital dos dados que
trafegam pela Internet. Mesmo admitindo que a segurança oferecida pela Web possa
ser comparável àquela de canais já tradicionais, tais como, as de serviços bancários
por telefone, por exemplo, muitos clientes ainda não se sentem confortáveis enviando
suas informações pela Internet.

Para justificar este temor, argumentam que enquanto uma escuta telefônica
significa obter informações de apenas uma pessoa, uma única intercepção pode
revelar informações de um número incontável de pessoas, o que justificaria o
investimento maior de tempo e talento de hackers em desvendar tais informações.
Mesmo após a detecção de uma "invasão" em uma rede conectada à Internet, os
invasores podem ficar fora do alcance dos responsáveis pela segurança do sistema.

Tecnicamente, os serviços bancários pela Internet dependem de dois níveis
distintos de segurança. O primeiro assegura que uma única transação on-line é
autêntica e foi transmitida de forma segura. O segundo serve para proteger os
computadores do banco que estão conectados na Internet. O primeiro nível significa
oferecer segurança a um cliente individualmente. Proteger os computadores do banco
é mais crítico porque significa proteger um banco de dados que guarda informações
de milhares - em alguns casos de milhões - de clientes.

Chaves públicas, baseadas em técnicas de encriptação, protegem as
informações e não as linhas de comunicação que são transmitidas por redes de
computadores. Elas são largamente utilizadas para transações realizadas pela Web,
para garantir a inviolabilidade das informações dos clientes que trafegam pelas linhas
de comunicação. Proteger os bancos de dados do banco exige a implementação de
uma arquitetura de segurança no próprio sistema interno do banco.

Muito investimento tem sido feito por bancos e empresas fornecedoras de
serviços de tecnologia, para incrementar a segurança nos dois níveis - da encriptação
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e da segurança dos sistemas internos do banco - mas ainda assim, uma percepção de
que a Internet não é de fato segura, persiste.

Embora esta percepção esteja gradativamente mudando, é preciso considerar
que a segurança através da Internet não depende apenas de solução técnica. Muito
além disso, é uma questão que deve ser integrada aos padrões de segurança de
sistemas de toda a organização (Segev et aI., 1997).

Toda a preocupação sobre segurança on-line não está impedindo que as
instituições financeiras busquem ampliar a sua presença na Web. Apesar da maioria
dos sites ainda estar oferecendo apenas alguns serviços básicos e pouca
interatividade, muitos- estão planejando ampliar a gama de serviços oferecidos, a fim
de propiciar, em poucos anos, a possibilidade de um cliente realizar a maioria das
transações tradicionalmente efetuada pelas vias atualmente consagradas, tais como as
agências fisicas e caixas eletrônicos.

';Se a freqüência com que os bancos oferecem estes serviços de acesso está
aumentando, é porque, em primeiro lugar, confiam na segurança que a Web dispõe.
Também estão interessados em associar a sua imagem com a oferta de serviços
considerados num padrão tecnológico mais elevado, o que contribuiria para preservar
a sua base de clientes.

Além das consultas às contas e emissão de extratos, o menu básico de serviços
pela Internet está rapidamente se ampliando, para incluir transferências de fundos,
pagamentos de contas e apoio à administração de recursos financeiros. Com a
expectativa de segurança se ampliando e os recursos de interação com os clientes se
sofisticando cada vez mais, os bancos poderão em breve expandir seus serviços on-
line para a oferta de crédito e de produtos de investimento, cada vez mais adequados
às necessidades de cada cliente.

2.4.1.2. Conectar os sistemas de Internet banking
aos sistemas já existentes

Outro problema potencial é a administração de um novo canal, em conjunto
com os já existentes e a integração destes diversos canais a bases de dados comuns.
Este é um problema que os bancos já enfrentam há tempos, com a crescente demanda
dos clientes pela utilização de uma oferta diversificada de opções para utilizar
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serviços bancários. A administração eficiente dos diversos canais e a interligação dos
sistemas preexistentes com os novos serviços on-line, deve ser crítica para os bancos.

Se o desenvolvimento de um sistema de serviços on-line, via Web, implica em
criar um projeto de interface de usuário, significa também readaptar o sistema que
administra a relação banco-cliente. O balanço entre a definição dos serviços a serem
oferecidos aos clientes e a capacidade de otimizar os investimentos nos sistemas
preexistentes representa um grande desafio para os bancos (Bers, 1996).

Como a manutenção dos sistemas existentes geralmente consome boa parte do
orçamento de SI (Eastwood, 1993), em empresas com sistemas baseados em grandes
computadores, como é o caso de muitos bancos, isto entra em conflito com a
necessidade de desenvolver as novas aplicações distribuídas e limita sua expansão e
os recursos para sua administração (Young, 1996). Debilidades na infra-estrutura de
sistemas distribuídos podem limitar a integração da Web com os bancos de dados
corporativos.

Com o intuito de explorar esse mercado emergente e oferecer soluções para
enfrentar a dificuldade de integração na conexão da Web com os sistemas
preexistentes, diversos provedores de tecnologia têm anunciado produtos para fazer
com que os dados residentes nos mainframes dos bancos possam ser acessados via
Web (Tucker, 1997).

O desenvolvimento de ferramentas inter-plataformas, que permite que uma
aplicação funcione virtualmente em qualquer sistema operacional, também aparece
como uma solução para melhorar as conexões entre mainframes e a Web. O
desenvolvimento de aplicações que acessem tanto os novos sistemas quanto os
antigos, influencia na recuperação de informações dos bancos de dados e no
desenvolvimento de produtos por parte dos bancos.

A crescente utilização do protocolo TCP/lP em ambientes corporativos,
favorece a criação de ferramentas de acesso ao mainframe baseadas na Web. Essa
tendência, induz ao aparecimento de interface gráfica para acesso às antigas
aplicações e dados; aumenta a disponibilidade dos dados do mainframe; consolida
múltiplas aplicações que se tornam acessíveis de um único PC e condena os softwares
de emulação, que transformam PCs em terminais burros. Além disso, o crescimento
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de recursos do ambiente da Internet nos sistemas internos da empresa se contrapõe ao
uso de redes proprietárias e acelera o processo de migração para o uso de intranets.

A utilização de intranets amplia a possibilidade de expor os dados
corporativos aos usuários internos, clientes e parceiros de negócio. Isso toma então a
conexão dos sistemas preexistentes à Web, cada vez mais, parte essencial do negócio.
A integração dos mainframes com a Internet deve ser tratada como uma ação
estratégica para a condução dos negócios.

2.4.2. Barreiras organizacionais

Outro problema que os bancos devem estar cientes é o da necessidade de
adaptar a organização a uma nova realidade, que vai demandar respostas mais rápidas
e eficazes às alterações no mercado. O banco on-line de sucesso terá uma estrutura
organizacional bastante diferente daquela dos bancos tradicionais. Para se adaptar à
nova realidade, os bancos terão de administrar mudanças estruturais na sua
organização, com muita competência e criatividade.

Steiner & Teixeira (1990) dividem a infra-estrutura tecnológica dentro de um
banco em três níveis de administração: MI, M2 e M3. A tecnologia envolvida em MI
- hardware, softwares básicos e conhecimentos técnicos genéricos - é geralmente
obtida no mercado e não são fonte de vantagem competitiva. A tecnologia em M2 é
representada pelo conjunto de atividades de processamento, que são construídas sobre
o nível MI. É composta por aplicações que expressam as características dos produtos
e serviços de um banco específico e é geralmente desenvolvida internamente. Apesar
de proprietária e específica para cada banco, a similaridade dos serviços oferecidos
por diferentes bancos faz com que os investimentos em M2 não resultem
necessariamente em vantagem competitiva. Os serviços com mais alto índice de
automação são exatamente os que apresentam margens de lucro mais apertadas. M3
representa as necessidades do uso da tecnologia num nível mais estratégico para o
banco. Não é a tecnologia per si, mas o conjunto de necessidades de negócios que
determinam as exigências por tecnologia.

Analisando a adoção da Web por um banco pela ótica do MI-M2-M3,
observa-se como esta tecnologia vai estar vinculada à estrutura da organização e
como as decisões tomadas, em cada um dos níveis, pode afetar o negócio. No nível
Ml, existe toda uma infra-estrutura básica da Web que pode ser encontrada no
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mercado e que os bancos vão necessitar para implantar seus serviços on-line através
da Internet. Incluem-se aí servidores, ferramentas de conectividade, protocolos e uma
enorme variedade de produtos e serviços básicos, que devem ser adquiridos e
colocados em funcionamento para a implementação do Web banking. A simples
aquisição de tais tecnologias não significa que o banco já pode começar a "colher os
frutos" da operação on-line, mas é fator indispensável para a sua introdução no
mundo da Web.

Em M2 está representada a integração da Web com as linhas de serviço
oferecidas pelos bancos. Aqui, vemos como os serviços mais comuns podem ser
integrados à nova estrutura e como a interligação dos novos sistemas com os antigos
e com os processos internos do banco podem estabelecer vantagens competitivas. É
quando se verifica que M2 pede representar ameaças ou oportunidades, dependendo
dos produtos ou serviços aos quais a. Web esteja vinculada. Por exemplo, o
oferecimento de informações de saldo e extrato bancário pela Web pode demandar
um enorme esforço de interligação de processos internos e sistemas e vai significar
pouco' ganho em competitividade, uma vez que outros bancos concorrentes também
vão estar oferecendo o mesmo serviço. Assim, o desenho dos processos e as decisões
sobre como administrar M2 são absolutamente críticos para se obter vantagens na
utilização da Web.

M3 representa a oportunidade de explorar a Web e seus recursos de maneira
particular, aproveitando-se de suas características interativas únicas para buscar novas
formas de se trazer vantagens ao negócio. Assim, vê-se o uso da Web por bancos
como um campo de experimentação para novos serviços bancários ou mesmo novas
formas de se apresentar serviços tradicionais. Coloca-se em discussão, nesse nível,
como o banco pode ampliar o leque de serviços oferecidos ou mesmo o universo de
clientes que pode interagir com o banco. A possibilidade de integrar a coleta de
informações obtidas junto aos clientes ao processo de criação de novos produtos e
serviços, vai implicar em um novo redesenho da organização e na busca de respostas
a questões sobre quais as linhas de negócio serão prioritárias para o banco; quais
serão os produtos mais importantes e quais serão as características necessárias para
fazer com que se garantam os patamares desejados de lucratividade e participação no
mercado.

A integração horizontal da Web vai implicar em conseqüências por toda a
organização. A sua adoção pelos bancos implicará na construção de novos tipos de
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relacionamentos: com clientes, fornecedores, empregados, parceiros, investidores,
legisladores, imprensa, consultores (Ware et aI., 1998). A adequação das estratégias
tecnológicas às estruturas organizacionais será crítica para o sucesso da
implementação da Web. E o ritmo dessa integração à multiplicidade de linhas de
negócio que caracterizam os serviços bancários, será absolutamente vital para o
sucesso dos bancos no novo universo on-line que está sendo criado através da
Internet.

2.4.3. Barreiras culturais

Se o impacto da Web na forma como os serviços bancários são realizados é
evidente, a percepção da aceitação dos clientes aos novos métodos de distribuição de
serviços e produtos não é tão clara. Em princípio, pode-se afirmar que um cliente vai
considerar a utilização dos serviços de Web banking baseado em três fatores
(Roberts, 1996): os beneficios relativos da utilização deste canal específico em
detrimento de outros; a vantagem da utilização de um determinado serviço bancário e
a compatibilidade da utilização de um determinado serviço atravésdo canal da Web.

É importante frisar que estas possíveis vantagens observadas na utilização da
Web, como canal de distribuição para serviços específicos, fundamentam-se na
percepção da utilidade relativa que os clientes têm de cada um dos serviços, dos
canais disponíveis e da adequação do canal com o serviço. Esta percepção tem caráter
subjetivo e varia entre diferentes grupos de clientes.

Diferenças culturais também influenciam a demanda por serviços específicos.
Comparando-se a solicitação de cartões (de crédito e débito) e de talões de cheque
através da Web em bancos no Brasil e nos EUA, observa-se como os sites do Brasil
dão mais ênfase à distribuição de cheques e os dos EUA, de cartões (Diniz, 1998a e
1998b). Essa diferença nos serviços oferecidos pode ser atribuída à utilização de
meios de pagamento em cada um dos dois países.

A oferta de outros tipos de serviço também indicam diferenças culturais. A.
solicitação de empréstimos é muito mais comum nos sites dos bancos nos EUA, onde
inclusive existem sites que dão a resposta a uma solicitação de empréstimo pessoal
on-line, em poucos minutos. Os bancos nos EUA utilizam mais o recurso de oferecer
produtos de investimento de forma geral a clientes e não-clientes, enquanto que no
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Brasil predomina a oferta do mesmo tipo de produto de investimento apenas para
quem já é cliente.

Se a adoção de novos produtos depende de fatores como atributos dos
produtos e a percepção dos clientes desses atributos, há também que se considerar
que os fatores envolvidos na percepção dos clientes sobre as vantagens do serviço
não são estáticos e mudam com o tempo.

Uma vantagem relativa, por exemplo, que pode influenciar a demanda dos
clientes pelo uso de um determinado serviço pela Web é o custo da utilização do
serviço. A sensibilidade ao custo percebido dos serviços pode sofrer alterações que
vão desde a criação de tarifas atraentes até a constatação de que parte do custo estará
sendo assimilada pelo próprio cliente, como, por exemplo, aquisição e manutenção de
hardware, software e recursos de comunicação (linha de acesso e provedor). Alguns
bancos têm, inclusive, utilizado a estratégia de se associar a provedores para atrair os
seus clientes para o uso da Web, com descontos nas taxas dos serviços do provedor,
ou mesmo oferecendo o acesso gratuito à Internet.

Esta postura agressiva dos bancos Brasil oferecendo acesso à Internet de
forma gratuita está impactando violentamente o mercado de acesso à Internet no país.
Esta atitude dos bancos deve ajudar a elevar o número de usuários da Internet e, por
conseqüência, o número de usuários de comércio eletrônico, particularmente o uso de
serviços bancários pela Internet.

Fatores como segurança e privacidade são também tidos como importantes
para avaliar a percepção que os clientes têm sobre as vantagens de utilizar os serviços
bancários pela Web. A confiabilidade no sistema, que está diretamente relacionada
com os fatores segurança e privacidade, afeta a demanda dos clientes por serviços
bancários através da Web, da mesma forma que afeta a própria velocidade de
aceitação do comércio eletrônico pelo mercado consumidor. O aval dos bancos sobre
a segurança e a privacidade na Internet influencia também na opinião dos usuários.

Um sinal de que o risco percebido pelos clientes na utilização do comércio
eletrônico e a confiança na Web como canal para transmissão de dados sensíveis
pode ser observado no Brasil com o crescimento da entrega das declarações do
imposto de renda via Internet. Segundo dados da Receita Federal, 2,7 milhões de
contribuintes, de um universo estimado em torno de 10 milhões, optaram por fazer
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suas declarações via Internet em 1998, aumentando em mais de cinco vezes o número
do ano anterior, que havia sido de 470 mil declarantes (Leite, 1998).

Há que se destacar que os bancos tiveram um papel importante nesse
processo, pois muitos deles colocaram em seus sites explicações para motivar os
clientes a fazer suas declarações pela Internet. Em alguns casos, os bancos colocaram
PCs à disposição dos clientes nas suas agências para que, mesmo aqueles que não
dispusessem de um computador próprio, pudessem enviar a sua declaração pela
Internet, de dentro do banco e com auxílio de um funcionário. Isso, de certa forma,
funcionou como um aval dos bancos quanto à segurança da Internet.

Dentro dessa mesma linha de avalizar um serviço, destaca-se a importância da
identificação de produtos e serviços oferecidos através da Web com a associação a
uma marca confiável. Com a difusão da sua utilização, o nível de confiança dos
clientes em seus bancos pode servir como alavanca impulsionadora do uso de
serviços bancários pela Web e também do próprio comércio eletrônico.

Outros fatores relacionados com a percepção dos clientes também devem ser
considerados para a avaliação da velocidade de aceitação dos serviços bancários pela
Web. Complexidade e compatibilidade dos sistemas, podem também ser importantes
na difusão desses serviços. Esses são fatores que devem ser trabalhados pelos bancos
quando do design de seus sites e vai também ser função dos erros e acertos na adoção
de estratégias da disponibilidade de serviços, no sentido de adequar a oferta da
tecnologia com a demanda específica de sua clientela.

2.4.4. Barreiras estruturais

Ao se falar dos impactos provocados pelo comércio eletrônico nos bancos e
no setor como um todo, é preciso levar em conta também as pressões e reações do
ambiente à adoção da Web pelos bancos. Ao implementar soluções de comércio
eletrônico, fatores externos às empresas do setor também influenciam a forma de
funcionamento do mercado bancário. Embora interligadas entre si, pode-se definir
três dimensões diferentes de pressões que o ambiente exerce no setor bancário: os
sistemas de pagamento, o sistema regulatório e as pressões do mercado.
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2.4.4.1. Sistemas de pagamento

A primeira dimensão é a dos sistemas de pagamentos. É preciso considerar
que quanto mais aumenta o uso do comércio eletrônico, e, conseqüentemente, a
atuação dos bancos pela Web, mais se desenvolve a necessidade de aprimorar os
meios de pagamento para utilização específica nas compras on-line. Os bancos ainda
têm uma participação majoritária no controle dos meios de pagamento, mas podem
sofrer uma concorrência mais intensa de empresas que tenham mais agilidade para
operar um novo tipo de moeda eletrônica.

Tendo já assistido à erosão do seu mercado, graças à atuação agressiva de
concorrentes de fora do universo bancário (Ernst & Young, 1998), os bancos têm de
ficar atentos para não perder mais esse espaço. Assim, se a velocidade de adesão dos
bancos à Internet for muito lenta, isto pode significar a perda do monopólio que ainda
hoje mantêm sobre os meios de pagamento (Cipparone, 1997).

Muito da infra-estrutura de tecnologia da informação disponível atualmente
nos bancos é utilizada para operar pagamentos e cobranças. E, de fato, os bancos
geram boa parte de seus recursos através da intermediação de pagamentos, pois todos
as transações feitas por outros setores não podem ser concretizadas até que sejam
efetivamente pagas. E os bancos são de fato os principais controladores dos meios de
pagamento.

A expansão da Internet está atraindo muitas iniciativas para o
desenvolvimento de sistemas de pagamento projetados para funcionar adequadamente
às suas especificidades, pois nenhum dos meios de pagamento existentes explora
completamente as vantagens de se utilizar o ambiente de rede que é propiciado pela
Internet. A Internet oferece a oportunidade de se utilizar sistemas abertos para
efetuação de pagamentos que não são realizados através dos sistemas de pagamento
eletrônico atualmente existentes.

Na maioria dos casos, os sistemas de pagamento atuais funcionam em redes
proprietárias. E existe uma relação inversa entre o volume e o número de transações
efetuadas eletronicamente. Entre 85-90% do valor monetário dos pagamentos
processados eletronicamente representam 5-10% do número total de transações
(Crede, 1996). Essa relação inversa é reflexo dos sistemas de transferência de fundos,
como, por exemplo, os de compensação interbancária, que foram desenvolvidos para
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pagamentos de alto valor e são processados, na sua maioria, por redes proprietárias
dos próprios bancos.

Enquanto os pagamentos de alto valor deverão continuar a ocorrer através das
redes proprietárias, sob supervisão das autoridades monetárias, há muito espaço para
a evolução de um meio eficiente para pagamentos eletrônicos de baixo valor, pois o
custo de operação de algumas dessas transações com papel pode chegar a ser 10% do
valor final do bem transacionado, o que gera a necessidade de se desenvolver
sistemas de compensação para pagamentos de baixo valor.

E baixo valor aqui, indica, não só transações feitas por indivíduos, pOIS
pagamentos empresa-empresa são ainda predominantemente baseados em
transferência não eletrônica de fundos, ou seja, através de cheques ou ordens de
pagamento. O uso do EDI e principalmente o EDI financeiro, ainda é muito restrito e
também ele está sendo impactado pela Internet, como já foi dito no item anterior.

Apesar do desenvolvimento de sistemas eletrônicos de pagamento, economias
modernas ainda dependem, largamente, de pagamentos em dinheiro (papel-moeda).
Smart cards deverão fazer a ponte entre a necessidade de se fazer pagamentos em
dinheiro e as vantagens associadas à operação de pagamentos eletrônicos.

Cartões de crédito e de débito estão crescendo rapidamente em importância,
como o método preferido para realização de pagamentos de pequeno valor,
associados com a compra de bens e serviços específicos. O próprio governo dos EUA
já estabeleceu que todos os pagamentos governamentais (beneficios sociais, por
exemplo) serão feitos eletronicamente até 1999, o que vai induzir a um uso ainda
maior de cartões por parte da população.

Não é coincidência, portanto, que companhias de cartões de crédito estejam
muito ativas no desenvolvimento de sistemas de pagamento mais seguros através da
Internet. Mesmo que os usuários da Internet não exijam sistemas de pagamento
exclusivos por algum tempo, adaptando-se os sistemas de pagamento dominantes, a
Internet oferece a perspectiva para o desenvolvimento de sistemas de pagamento em
transações de baixo valor mais eficientes em termos de custo.

Há pouco tempo era possível ouvir um certo desdém, pela resistência imposta
pelos bancos, à adoção de novos sistemas de pagamento. "Por que precisamos dos
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bancos?" (The New York Times, 1998) ou "a Internet vai acontecer com ou sem os
bancos" (Crede, 1996),' proclamavam. Hoje, já está mais claro que a presença dos
bancos ajuda a prevenir fraudes e reduzir os custos de se operar serviços de
pagamento. Além de aumentar a confiabilidade do sistema como um todo.

Os bancos precisam manter-se no centro do comércio eletrônico, para
assegurar o controle dos sistemas de pagamento, de onde vem parte significativa das
suas receitas. Entender o comércio eletrônico, significa, para os bancos, proteger os
seus lucros no negócio de pagamentos. E isso deve ser feito de forma tal que também
mantenha as preocupações em preservar os investimentos na infra-estrutura já
existente para sistemas de pagamento.

Ainda não é claro como se desenvolverão os sistemas de pagamento pela
Internet, mas quatro diferentes abordagens para a criação de um sistema de
pagamento efetivo, através da Internet, estão em gestação.

Na primeira delas, está o desenvolvimento de formas digitalizadas de dinheiro
eletrônico, conhecidas como e-cash. Esses sistemas são softwares que, instalados no
computador do cliente, funcionam como uma carteira eletrônica que permite a
compra pela Internet. É interessante ressaltar que este tipo de software preserva a
privacidade do consumidor, de forma semelhante ao que ocorre com o papel-moeda
atualmente (yVayner, 1997).

A segunda abordagem é o aparecimento de provedores de serviços, que
funcionariam como canal intermediário para o sistema de compensação tradicional.
Esses intermediários, não-bancos, podem de fato oferecer serviços para comerciantes
e consumidores, coletando instruções de pagamentos e enviando-as aos bancos
envolvidos. Um exemplo seria uma companhia que oferecesse o serviço de coleta de
micropagamentos.

A terceira abordagem é o estabelecimento de formas de encriptação, que
garantam o sigilo da informação do cartão de crédito que está sendo enviada pela
Internet. As empresas de cartão de crédito têm investido intensamente nessa direção e
o principal avanço nessa área é a criação do protocolo SET pela VISA e Master Cardo

A quarta abordagem está baseada na utilização de smart canis (Al1en, 1997),
o que corresponde à adoção de um cartão inteligente, munido de um chip, que
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armazene informações financeiras e que possa ser lido por um terminal de
computador que se transformaria, por um lado, num caixa eletrônico e, por outro,
numa interface de transferência de recursos do consumidor para o comerciante.

2.4.4.2. Sistema regulatório

o sistema regulatório que controla o funcionamento das empresas do setor é a
segunda dimensão do ambiente bancário. Por operar com meios de pagamento, o
sistema bancário é um dos setores mais regulados da economia em todo o mundo. A
forte regulamentação do sistema bancário, ao mesmo tempo protege e limita a
atuação dos bancos. Assim, os bancos operam imersos em um ambiente que impõe
limitações e determina o funcionamento da indústria e, até certa forma, a própria
estrutura organizacional das empresas do setor.

Para oferecer uma infra-estrutura segura, confiável e amplamente disponível
para se fazer pagamentos utilizando tanto o atual sistema bancário quanto as
vantagens do comércio pela Internet, é preciso que no plano institucional seja
desenvolvido todo um aparato regulatório, que incentive e controle as novas formas
de comércio.

o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de pagamento exige todo um
sistema regulatório e legal específico, que controle e monitore o dinheiro circulante,
ateste sistemas de autenticação e encriptação. Da forma como existem hoje, os
sistemas regulatórios e as instituições supervisoras, têm controle sobre quem pode
abrir um banco, quais serviços podem ser oferecidos por um determinado banco e
qual a sua área geográfica de atuação.

Com a entrada de empresas não bancárias nos serviços de pagamentos,
algumas questões devem ser discutidas em termos de regulamentação para proteger o
consumidor e o comércio em si, pois o transporte de valores no espaço e no tempo,
tem no controle da confiabilidade do sistema um dos fatores básicos. Estas questões
vão desde a garantia à recusa de uma transferência de fundos, que não foi
devidamente autorizada, até o estabelecimento de reservas que garantam a segurança
e a solidez do sistema, passando por questões como a quem reverter o dinheiro
eletrônico se nenhum indivíduo for legalmente competente para herdá-lo, ou sobre a
responsabilidade pela segurança do dinheiro embutido em sistemas eletrônicos de
pagamento.
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Já é possível observar como o sistema regulatório de diferentes países afeta a
oferta de serviços bancários através da Internet. No caso de solicitação de abertura de
contas, por exemplo, o Banco Central no Brasil exige que se faça a assinatura da
documentação pessoalmente, numa agência fisica do banco, o que impede, na prática,
a abertura de uma conta diretamente através do site do banco, que é feita sem a
presença fisica do cliente. Em países nos quais não existe esta exigência, um
internauta pode abrir uma conta num banco que nunca tenha visitado pessoalmente.
Essa política favorece o aparecimento de empresas bancárias funcionando totalmente
pela Internet.

2.4.4.3. Pressões de mercado

Na terceira dimensão do ambiente no qual os bancos estão inseridos, estão as
pressões exercidas pelo mercado para o funcionamento das empresas.

De uma forma geral, o ambiente do sistema bancário está mudando de um
plano .mais estável e muito regulado para uma abordagem na qual as forças de
mercado (Eriksson, 1994) tenham um peso maior. Isso não quer dizer que a
regulamentação vá acabar, mas sim que abre-se a perspectiva das forças de mercado
terem um papel mais dominante.

Este processo de desregulamentação pode trazer beneficios e ameaças aos
bancos. Um mercado menos regulamentado pode oferecer mais opções de atuação à
concorrência que os bancos sofrem das organizações não-bancárias. Ao mesmo
tempo, as barreiras de atuação geográfica dos bancos podem ser reduzidas, ampliando
a possibilidade de atuação em novos mercados, no que a utilização da Web seria
absolutamente estratégica. Além disso, a regulamentação do comércio eletrônico
ainda não está consolidada, particularmente no que diz respeito ao uso de dinheiro
eletrônico (King, 1996), que terá um impacto direto para os bancos.

De qualquer forma, essas mudanças vão implicar em algum nível de
desregulamentação, mudanças em processos internos dos bancos, operação em
mercados mais expandidos' e uma crescente orientação para o cliente. Essas mudanças
vão ter impactos diferentes, dependendo do tipo de mercado que se está
considerando.
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A estrutura de clientes dos bancos pode ser dividida em três grupos: clientes
corporativos, clientes cativos e clientes transacionais. No nível das grandes operações
de atacado com os clientes corporativos vão continuar predominando as tradicionais
normas e valores bancários. No caso de clientes cativos e transacionais, que podem
ser considerados como sendo clientes de varejo, a pressão por uma competição mais
aberta de mercado fica mais evidente.

Isso porque os serviços para o varejo são predominantemente padronizados,
enquanto que os de atacado (corporativos) são geralmente não padronizados. Entre os
serviços de varejo, existem ainda serviços que são mais padronizados que outros, o
que justifica a subdivisão entre os varejistas cativos e transacionais. Nesse caso, os
transacionais utilizam apenas serviços padronizados, enquanto que os cativos têm
ainda tratamento mais individualizado.

Ao serem pressionados para se tomarem mais voltados ao consumidor, em
particular no nível da agência, os bancos precisarão vender serviços financeiros mais
pro-ativamente. Isso significa também transformar a filosofia de' desenvolvimento de
produtos.

Essa perspectiva combina com as características da Internet, que favorece a
implantação de uma estrutura que pode coletar dados dos clientes com mais
velocidade e facilidade, estabelecendo uma relação nova entre os clientes e a
instituição bancária.

Num ambiente no qual os lucros serão mais apertados, fruto de uma
competição mais acirrada e os consumidores são mais sofisticados, por causa da
maior oferta de informação sobre o mercado financeiro, as políticas de TI devem ser
estruturadas para ampliar o foco no cliente, garantir flexibilidade e melhorar a
produtividade, assegurando uma evolução coerente dos sistemas implantados e ao
mesmo tempo protegendo, na medida do possível, os investimentos já realizados pelo
banco na área. O ajuste entre a tecnologia e a estrutura da organização tem de estar
diretamente relacionado com a performance (Fight, 1995). A Web e a Internet devem
assim atender a essas demandas para se manterem no centro de questões chave para
os bancos.

Se cada serviço bancário é realizado através de um fluxo, as mudanças no
ambiente e na tecnologia vão forçar mudanças na estrutura bancária, o que vai exigir
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o redesenho de fluxos e o monitoramento constante de produtos e atividades dos
clientes. Assim, a adoção da Web representa a adequação de uma estratégia de acordo
com as necessidades de evolução dos bancos e ao mesmo tempo significa um desafio,
pois implica em questionar os fluxos e modos de operação da organização e prepará-
la para uma restruturação.

3. Uma teoria para descrever a evolução do Web banking

Nas seções anteriores, se procurou ressaltar que há diversas formas de
adicionar valor a um negócio através do comércio eletrônico e que particularmente no
caso dos serviços bancários, essas formas de incrementar valor podem ter um impacto
significativo na forma como os bancos desenvolvem seus negócios. Pode-se dizer que
os bancos têm oportunidades e desafios com a adoção da Web como canal para os
serviços bancários.

Ao iniciar este trabalho, no entanto, a primeira dificuldade encontrada foi
exatamente a falta de dados organizados, de forma sistemática, sobre como os bancos
estão atuando na Web. Particularmente, no caso dos bancos operando no Brasil, havia
muito pouca informação estruturada. Na verdade, encontram-se muitas opiniões e
especulações e poucos relatórios de coletas amplas de dados. Quando muito,
encontram-se análises de casos isolados e relatórios de empresas de consultoria,
elaborados com pouco apego à questão metodológica.

3.1. Web banking como inovação tecnológica

Na busca de uma teoria que pudesse contribuir para o melhor entendimento da
evolução do uso da Web pelos bancos, encontrou-se uma oportunidade de estudo
através da sua caracterização como sendo uma inovação tecnológica. Uma inovação
tecnológica é uma mudança provocada em produtos ou processos pela introdução de
uma nova tecnologia. Uma inovação, diferentemente de uma invenção, é um
fenômeno tanto técnico quanto econômico (Barbieri, 1990) e pode ser classificado de
diversas formas.

Barbieri (1990) apresenta classificações das inovações tecnológicas baseadas
nos estudos de Marquis e Lazer. Transpondo estas classificações para o universo do
estudo desenvolvido aqui, pode-se afirmar que, na classificação dos tipos de inovação
feita por Marquis, o Web banking se ajusta mais ao denominado terceiro tipo, que são
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aquelas voltadas para questões de curto prazo e têm objetivo de aperfeiçoar um
produto, forçando com que os concorrentes sigam na mesma direção para não ficarem
para trás, sendo assim mais influenciadas por fatores econômicos. Na classificação de
Lazer, o Web banking pode ser considerado como uma inovação do tipo funcional,
pois se caracteriza pela introdução de produtos ou serviços substitutos, baseados no
aperfeiçoamento de um processo (home banking) e mudanças no padrão de consumo
(novas demandas dos usuários dos serviços bancários).

Em outro trabalho, Barbieri (1997) afirma que as inovações se apresentam em
quatro formas: (1) novo processo produtivo; (2) modificações no produto existente;
(3) introdução de novos produtos integrados aos existentes e (4) introdução de novos
produtos que exigem novas tecnologias. Por esta ótica, o Web banking também pode
ser visto como uma inovação tecnológica pois (1) implica no aperfeiçamento de um
processo (oferecer aos clientes informações sobre a sua situação bancária) com o
objetivo de melhorar a qualidade e reduzir custos; (2) modifica um produto existente
(home banking); (3) introduz novos produtos integrados aos existentes a partir de um
processo produtivo comum (um novo canal de acesso ao back office, onde estão as
informações bancárias do cliente); e também (4) introduz novos produtos que exigem
novas tecnologias para a empresa (particularmente o domínio da utilização de
sistemas abertos e a introdução de novos produtos de investimento).

o uso da Web em serviços bancários representa, num primeiro momento, uma
inovação no processo de entrega de produtos e serviços dos bancos. Num nível mais
avançado, o Web banking pode propiciar a criação de produtos completamente
novos, dirigidos a novos mercados. Isto acontece, por exemplo, quando se imagina
que o próprio cliente pode criar a sua carteira de investimentos personalizada,
customizando o produto de acordo com a sua necessidade específica. Mais do que
isso, este tipo de canal pode baratear o custo de operação de uma carteira de
investimento, possibilitando a entrada de novos investidores num mercado como o de
ações, por exemplo. Com isso o Web banking se configura como uma inovação que
aperfeiçoa os canais tradicionais de distribuição de serviços bancários, mas também
abre a possibilidade de criação de novos produtos dirigidos a mercados ainda não
explorados.
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3.2. Difusão do Web banking

o conceito de difusão pode ser entendido como sendo o processo de
transferência gradual de uma inovação tecnológica específica para as outras empresas
do setor (Schumpeter, 1988). Quando se fala da evolução do uso da Web pelos
bancos, quer se retratar, portanto, a difusão do Web banking.

Cozac (1994) faz uma análise das elaborações teóricas envolvendo inovação
tecnológica e seus modelos de difusão. Ele identifica quatro grandes correntes que
tratam do assunto. Na primeira, a inovação é considerada como um fator exógeno e
pressupõe a completa acessibilidade às tecnologias. A segunda, derivada dos
trabalhos de Schumpeter das primeiras décadas do século, apresenta uma separação
clara entre invenção, inovação e difusão e destaca a inovação como um fator gerador
de lucro para as empresas. Na terceira corrente estão os trabalhos derivados dos
textos de Schumpeter produzidos nos anos 30 e 40, nos quais há uma inversão que
enxerga a inovação sendo gerada pelo lucro. A quarta corrente, denominada neo-
schurripeteriana, aponta que o sucesso de uma inovação não depende apenas de sua
originalidade, mas também - e principalmente - da capacidade de se "avaliar
corretamente as exigências emergentes ou latentes no mercado e de conceber a
melhor estratégia para atingir os seus objetivos" (Cozac, 1994).

Apesar de não ser objetivo deste trabalho o aprofundamento teórico nas
diversas concepções de inovação tecnológica, é útil que se compreenda a
complexidade da caracterização da difusão de uma determinada inovação, como é o
caso do Web banking.

Na busca de uma forma de interpretar a difusão do Web banking procurou-se
identificar outros estudos que pudessem ser utilizados como parâmetro.

Num estudo sobre a difusão de sistemas especialistas em bancos britânicos,
Shao (1999) testou a aplicabilidade de modelos de difusão de inovações para
compreender a adoção de uma tecnologia específica no ambiente bancário. Em seu
trabalho, este autor identificou a influência dos meios de comunicação de massa no
processo de difusão da inovação em questão. Foi identificado também que as
empresas maiores têm maior tendência a serem pioneiras na adoção de novas
tecnologias, embora seja ressaltado que porte não pode ser considerado isoladamente
como responsável pela difusão de inovação.
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Em outro estudo, Mahajan et a1. (1990) classificam as diversas categorias de
adotantes de uma inovação, baseando-se na categorização proposta por Rogers e no
modelo de difusão de Bass. O resultado do trabalho aponta algumas falhas na
categorização de Rogers, que interpreta a curva de adoção de uma inovação baseada
numa distribuição normaL Este estudo, que se baseou em dados de 11 produtos de
consumo duráveis e numa aplicação que examina a difusão de PCs, classifica os
consumidores pelo tempo que demoram para adotar uma inovação.

Ainda um outro estudo (Eaton, 1996) procura identificar as relações entre o
crescimento econômico de um país com as origens das inovações tomadas pela
capacidade de investimento em P&D, o registro de patentes realizado internamente.
Este trabalho se proclama original pela forma como consegue quantificar a
contribuição do fluxo de tecnologia para o crescimento econômico.

Evangelista et al. (1998) analisam os resultados do 1993 Community
Innovation Survey, para avaliar os gastos em inovação de empresas européias. As
conclusões deste trabalho demonstram que as empresas de maior porte investem mais
em inovação do que as menores e que metade dos gastos em inovação são realizados
na adoção e difusão de tecnologias através de equipamentos, enquanto que P&D e
outras atividades de inovação atingem apenas 20% dos gastos.

Outros dois trabalhos baseados em estudos de difusão de inovações foram
também identificados, embora não se tenha conseguido acesso ao seu conteúdo
completo. Tchijov (1989) identifica a difusão de máquinas de controle numérico em
indústrias metalúrgicas norte-americanas através da composição de mercado dos
diferentes tipos de máquinas instaladas. Liao (1999) estuda a intenção da adoção do
uso de banco virtual pela população de uma cidade usando a teoria de difusão de
inovações combinada com a teoria do comportamento planejado (Theory of Planned
Behavior - TPB).

Os trabalhos mencionados anteriormente servem para ilustrar a diversidade
das possibilidades de utilização dos modelos de difusão para comprovar teorias de
adoção de inovação dentro de um segmento da indústria (Shao e Tchijov), por
usuários das tecnologias (Mahajan e Liao), para avaliar gastos em inovação
realizados por empresas (Evangelista) e até em análise sobre crescimento econômico
de países (Eaton). Vale lembrar que todos os trabalhos citados são fortemente
baseados em análises quantitativas e se utilizam de farta base de dados numéricos.
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Esta diversidade de utilizações das teorias de difusão de inovações
demonstram o potencial de seu uso para a compreensão de como uma determinada
inovação é adotada por empresas, por usuários e por países.

Entretanto, como já foi mencionado anteriormente, para o estudo do Web
banking em particular, não há uma grande disponibilidade de dados que possibilite a
sua tabulação, com o objetivo de testar os modelos teóricos de difusão. Assim, uma
alternativa que se apresentou para o desenvolvimento deste estudo sobre o Web
banking foi a realização de uma pesquisa empírica que pudesse descrever a evolução
do uso da Web pelos bancos a partir da definição de critérios que levassem à coleta
organizada e sistemática de dados sobre o assunto.

Para garantir a qualidade acadêmica do trabalho, procurou-se dar a este estudo
um tratamento metodológico adequado à descrição de situações nas quais não há
ainda acúmulo de conhecimento suficiente para testar e consolidar modelos teóricos
já estabelecidos.

Neste sentido, o trabalho de pesquisa desenvolvido neste estudo caracteriza-se
por ser baseado em análises qualitativas e não quantitativas. Isto significa dizer que,
embora dados devam ser coletados e alguns elementos de estatística básica sejam
utilizados, as conclusões a que se pode chegar com este estudo devem ser
consideradas estritamente dentro de um enfoque genérico e indicativo, mais do que
determinístico.

Cientes de que uma teoria mais ampla deva ser elaborada a partir de dados
coletados com critério, optou-se por organizar uma pesquisa empírica, que
descrevesse a evolução do uso da Web entre os bancos. Para garantir a qualidade
acadêmica do trabalho, procurou-se dar à pesquisa um tratamento metodológico
adequado à descrição de situações nas quais não há ainda acúmulo de conhecimento
suficiente para a construção de uma teoria. Uma vez concluído este trabalho de
descrição, será possível partir para a construção de uma teoria que explique o
comércio eletrônico nos serviços bancários.

A metodologia utilizada para a realização do trabalho de pesquisa será
descrita, em mais detalhes, no próximo capítulo, mas serão apresentados, a seguir, os
elementos que nortearam a criação de um modelo de coleta de dados sobre serviços
bancários na Web.
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3.3. Uma proposta para o estudo da difusão do Web banking

o ponto de partida para este estudo do comércio eletrônico no universo dos
bancos foi considerar o uso da Web para a distribuição de produtos e serviços
bancários como sendo a difusão de uma inovação tecnológica. Para entender este
processo de difusão do Web banking, estabeleceu-se como meta a busca de
informações que permitam avaliar a direção, o ritmo, os fatores determinantes e os
impactos desta tecnologia nos serviços bancários. Com isso se imagina identificar as
características, a velocidade, as causas e os efeitos do crescimento do uso da Web
pelos bancos.

Em um trabalho sobre difusão de EDI no Brasil, Legey (1998) afirma que tem
sido freqüente um setor e seu respectivo mercado sofrerem impactos relativos à
introdução de novas tecnologias de informação. Ela afirma também que os estudos de
difusão se concentram nos "fatores que intervêm ao longo do tempo, na propagação
de uma determinada tecnologia, buscando analisar o ritmo e a direção desse processo
junto ao seu mercado potencial" (Legey, 1998). ..

É preciso, assim, caracterizar a difusão do uso da Web para os serviços
bancários. Para entender este processo de difusão, estabeleceu-se como meta a busca
de informações que permitam avaliar a direção, o ritmo, os fatores determinantes e os
impactos desta tecnologia nos serviços bancários.

Assim, as questões propostas para o estabelecimento de uma teoria para a
evolução do uso da Web nos serviços bancários são:

• que serviços estão sendo oferecidos nos Web sites dos bancos (direção);

• como a oferta destes serviços está evoluindo e como os usuários dos serviços
bancários estão aderindo aos serviços via Web (ritmo);

• que estratégias os bancos estão utilizando para implementar seus sistemas de
Web banking (determinantes);

• qual o impacto que o uso da Web provocará sobre os serviços bancários nos
próximos anos (impactos).
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3.3.1. Direção

Um estudo das características das inovações tecnológicas na área de serviços
(Barras, 1990) apresenta o ciclo de inovação de forma antagônica ao ciclo de
inovação na área de produtos e bens fisicos. Na área de produtos, a primeira etapa do
ciclo inovador caracteriza-se pelas inovações de produto, a que se segue uma segunda
etapa, na qual verificam-se inovações radicais de processo, e, na última etapa,
predominam as inovações incrementais de processo. Na área de serviços, na primeira
etapa, observam-se inovações incrementais de processo, na segunda etapa surgem as
inovações radicais do processo e na última etapa encontram-se as inovações de
produto.

Assim, por essa análise de difusão, uma nova tecnologia na área de serviços
apareceria, num primeiro estágio, para melhorar a sua eficiência. Esta é também uma
etapa de aprendizado da tecnologia por parte da organização e os fornecedores têm
papel dominante no processo de adoção de tecnologia pela indústria usuária.

No segundo estágio, as inovações incrementais de processo tenderiam a
contribuir para a melhoria da qualidade do serviço, que implica em alterações mais
radicais no processo do que a simples melhoria da eficiência. As empresas,
individualmente, não seguem um ritmo uniforme dentro do processo de inovação que
está ocorrendo na indústria como um todo. Enquanto algumas adotam uma estratégia
mais agressiva de inovação, para garantir uma liderança de mercado e tecnologia,
outras adotam estratégias defensivas ou de imitação, preocupadas em aprender com
os erros dos pioneiros.

o terceiro estágio caracteriza-se pelo desenvolvimento de novos produtos. Na
indústria de serviços, nem sempre é simples distinguir um novo serviço de uma
melhoria num serviço existente. Isto se deve à própria natureza dos serviços que são
consumidos no mesmo momento em que são produzidos. Assim, o produto é de tal
forma ligado à sua distribuição, que mudanças radicais no processo vão levar à
criação de novos produtos. E a influência dessas inovações vai implicar também em
alterações na estrutura organizacional das empresas.

Outro autor (Hanna et aI., 1995) também define três fases de difusão de uma
nova tecnologia em processos, embora afirme que não se pode assegurar que as
empresas que adotam a nova tecnologia em questão, caminhem necessariamente de
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uma fase para a outra de forma linear. A pnmeira fase ocorre quando a nova
tecnologia meramente substitui a existente, sem ter maiores implicações no processo
envolvido. Na segunda fase, a nova tecnologia pode induzir a uma substancial
melhoria de performance no processo. E a terceira fase ocorre quando a nova
tecnologia abre a oportunidade para a transformação dos processos e das estruturas
organizacionais. As barreiras para adoção da tecnologia dependem de cada uma
dessas fases para uma tecnologia particular que esteja sendo considerada.

Transpondo estas análises para o universo da evolução do Web banking,
teríamos, no primeiro estágio de adoção dos serviços, apenas a busca de melhorias
incrementais para melhorar a eficiência de como os serviços bancários são prestados.
Com a oferta dos serviços 24 horas por dia, em todos os dias da semana, e também
com a possibilidade de oferecer serviços através de um canal cujo custo de operação
pode ser mais baixo, fica comprovada a oportunidade de fazer com que os processos
que envolvem os serviços bancários ganhem em eficiência. Neste estágio não há
ainda nenhuma grande transformação que gere uma inovação significativa no caráter
dos serviços bancários, mas já estaria iniciado o processo de aprendizado da nova
tecnologia dentro das organizações que a estão utilizando.

No segundo estágio, após comprovada a melhoria de eficiência para os que já
adotaram o uso da Web, diversas empresas começam a adotar a mesma tecnologia
que está sendo consagrada pelos pioneiros. Assim, o que era uma vantagem
competitiva para alguns, toma-se uma necessidade competitiva para todos, fazendo
com que várias empresas adotem a mesma tecnologia para não perder clientes para a
concorrência. Ao mesmo tempo, a introdução de novos serviços ocorre de forma a
ampliar a utilização dos recursos específicos propiciados pela Web.

No terceiro estágio, produtos completamente inovadores começam a aparecer
e seu impacto no mercado bancário começa a se anunciar. Neste ponto, as empresas
terão de sofrer modificações mais significativas em sua estrutura, para poder atender
às demandas específicas exigidas pelo uso intensivo da nova tecnologia. A
importância relativa do uso da Web cresce em comparação com o uso de outros
canais e os bancos passam a considerar alternativas operacionais que levem em conta
a crescente dominância deste canal sobre os outros também utilizados para conectar
com seus clientes e parceiros.

80



Assim, podemos acreditar, que a direção da evolução do Web banking aponte
para o investimento na criação de serviços on-line, que explorem recursos específicos
da Web, adequando assim as necessidades dos usuários que se utilizam deste canal
aos interesses do banco. A lógica do investimento em serviços mais interativos,
justifica-se pela necessidade de se atender a uma demanda de usuários cada vez mais
familiarizados com o uso da Web para as mais diversas atividades. Além disso, os
serviços mais interativos, propiciam ao banco a exploração de serviços inovadores,
que podem criar novas oportunidades de negócios.

3.3.2. Ritmo

Uma análise de difusão não pode prescindir da avaliação da velocidade com
que a inovação é adotada num determinado meio. Trajtenberg et al. (1989), num
estudo sobre a difusão de equipamentos de tomografia computadorizada, expõem um
método de medida da velocidade de difusão que, segundo eles, apresenta vantagens
conceituais e metodológicas sobre os tradicionais métodos de medida do ritmo de
adoção de uma inovação. Embora também trabalhe com um modelo quantitativo, este
estudo ressalta a importância de se avaliar ritmo como sendo uma das formas de se
comprovar a natureza do processo de difusão.

No caso específico dos bancos, o ritmo de difusão está relacionado com a
aquisição, distribuição, retenção e recuperação do conhecimento necessário para o
desenvolvimento de novos processos (McKendrick, 1995). Comparando os
inovadores com os imitadores, dentro da busca por soluções para reformular os
processos bancários, os primeiros costumam buscar, em um número maior de canais,
as alternativas para melhorar os seus processos, ainda que essas fontes de imitação
sejam geralmente informais. Isso porque os fatores que determinam a busca de know-
how sobre um processo dentro de uma indústria estão além das exigências técnicas
específicas da indústria. A intervenção regulatória, por exemplo, tem importantes
implicações para o desenvolvimento, a base de conhecimento, o tamanho e o foco
competitivo de uma empresa no setor.

3.3.3. Determinantes

Uma inovação tecnológica começa com a adoção de um novo produto,
processo ou sistema num ambiente de negócios e mantém a sua difusão entre uma
determinada população de usuários (Hussey, 1997; McLoughlin e Harris, 1997). Essa
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difusão é também uma combinação do fato da inovação ser tanto empurrada pela
tecnologia ("technology-pushed") quanto puxada por uma demanda do mercado
("market-pulled').

o uso da Web pelos bancos tem sido determinado por diferentes fatores no
decorrer do tempo. Assim, quando o nível de segurança da Internet era considerado
pelos bancos como sendo insuficiente para suportar transações bancárias, a promoção
e a divulgação de informações sobre o banco, seus produtos e serviços, eram a
principal alternativa de exploração do comércio eletrônico no setor.

Após a entrada de alguns pioneiros oferecendo serviços bancários básicos,
como, por exemplo, consulta a informações sobre contas e possibilidade de
transferências de fundos através da Web, a confiança na segurança da Internet para
transações bancárias gradativamente aumentou. É de se destacar a demanda dos
usuários dos serviços bancários pela comodidade da utilização do canal Web, o que
acabou por influenciar os investimentos dos bancos.

o sucesso dos pioneiros acabou por empurrar os concorrentes na busca de
manutenção da base de clientes. Ao mesmo tempo que crescia a adesão dos bancos ao
Web banking, percebeu-se que quem não estivesse oferecendo este tipo de serviço
poderia perder clientes, fazendo engrossar mais ainda a massa de bancos oferecendo
transações pela Internet.

Para os bancos, por causa da maior confiança na segurança oferecida pela
Internet, a estratégia de usar a Web como um canal para transações, poderia trazer
também economia no processamento de serviços bancários usualmente realizado em
outros canais. Entretanto, a economia real só virá com um crescimento muito
expressivo da utilização da Web, quando ela rivalizar com os outros canais de
distribuição de serviços bancários ainda hoje predominantes.

No entanto, a Web pode também ser explorada para ampliar o relacionamento
com os atuais clientes, com o objetivo de desenvolver serviços que sejam mais
apropriados às suas necessidades e também de oferecer aos clientes de alta
rentabilidade para o banco mais produtos entre os já disponíveis na carteira (cross-
selling). Conhecendo melhor os clientes, os bancos, além de poderem saber quais os
seus produtos de maior rentabilidade, poderiam também conhecer os clientes mais
vantajosos para a empresa e explorá-los de forma mais proficua.
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3.3.4. Impactos

Apesar dos estudos de difusão de tecnologia serem comumente focados no
setor manufatureiro (Buzzachi et aI., 1995), dentro do setor de serviços os bancos
representam o segmento que mais tem experimentado mudanças devido à introdução
de novas tecnologias. Por serem os principais usuários de TI, os bancos se
transformam assim no setor mais atraente para o estudo de inovação tecnológica em
serviços, embora haja divergência entre
transformações, que consideram ora
revolucionárias (Buzzachi et aI., 1995).

autores sobre as características dessas
evolucionárias (Barras, 1990), ora

Num outro estudo (Betz, 1993), sobre como a inovação tecnológica pode
alterar a lógica funcional do serviço, são destacados os seguintes problemas centrais
na implementação de novas tecnologias em serviços:

1. conseguir a relação custo/performance adequada no projeto do serviço
com a nova tecnologia;

2. determinar o melhor foco de aplicação para um serviço com a nova
tecnologia;

3. determinar as exigências e especificações apropriadas para um serviço
usando a nova tecnologia;

4. decidir onde deve estar a vantagem competitiva que é proprietária da
empresa.

A utilização de novas tecnologias pelos bancos, no entanto, nem sempre está
relacionada com o aumento de produtividade (Edwards, 1995). Num período de
rápidas mudanças tecnológicas, as empresas acabam por investir muito pesadamente
na reposição de equipamentos e tecnologias que ficam obsoletas rapidamente. Além
disso, as mudanças na distribuição e organização do trabalho provocadas pelas novas
tecnologias, resultam inicialmente em deseconomias, que só podem ser corrigidas
com o tempo e a experiência.

Gonçalves (1994) divide os impactos da introdução de inovações entre
aqueles que interferem nos aspectos fisicos das organizações, os que interferem no
aspecto psicológico das pessoas envolvidas e os que alteram o trabalho. Embora seu
estudo não tivesse focado o aspecto macro, ele menciona que o impacto de inovações
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pode extrapolar os limites da empresa, interferindo no mercado e na economia. Outro
ponto interessante desse estudo é a identificação de que os impactos de uma inovação
não ocorrem apenas depois da sua introdução na empresa, mas também durante o
processo de implantação e até mesmo antes, quando investimento, estratégia,
planejamento e aspectos psicológicos começam a ser afetados ainda na fase de
estudos sobre a introdução da inovação.

3.4. Pressupostos para a difusão do comércio eletrônico entre os bancos

Assim, para avaliar a evolução do uso da Web pelos bancos, propõe-se um
estudo para identificar a direção e ritmo de adoção, os fatores condicionantes e os
impactos (implicações) da adoção dos serviços bancários na Web.

Em outras palavras, os objetivos deste trabalho são:

- identificar a direção da evolução dos serviços oferecidos pelos bancos através da
Web;

avaliar o 'ritmo com que estes serviços pela Web são adotados pelos bancos;

apontar fatores que determinam esta evolução dos serviços bancários através da
Web;

- levantar possíveis implicações que o uso de serviços bancários pela Web teria
para os bancos e para o mercado bancário.

Com estes objetivos como norte para o estudo da evolução do Web banking,
serão testados alguns pressupostos que se depreendem do que já foi observado
anteriormente neste estudo. Estes pressupostos são:

Pressuposto 1 - ritmo: a evolução do Web banking será mais intensa do que
a evolução dos outros canais bancários, embora em termos absolutos a parcela das
transações bancárias que ocorrem via Web ainda vai se manter em patamares mais
baixos do que em outros canais mais tradicionais;

Pressuposto 2 - direção: a evolução do Web banking é no sentido de se
incorporar cada vez mais os elementos específicos da Web nos serviços bancários,
crescendo gradualmente a oferta de serviços mais interativos. A evolução do Web
banking também tenderá a se ampliar para diferentes categorias de serviços
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bancários. Assim, a Web que foi vista pelos bancos inicialmente como apenas um
canal de divulgação, passou a ser considerada também como uma alternativa para a
realização de transações e um instrumento para ampliar o relacionamento com
clientes e parceiros.

Pressuposto 3 - determinantes: a evolução do Web banking está ligada à
necessidade dos bancos de explorarem canais alternativos para entrega de produtos e
serviços que lhes tragam mais beneficios em termos de custos, versatilidade para
acesso aos clientes e possibilidade de exploração de novos serviços. Outros
elementos podem entrar como determinantes restritivos para a evolução do Web
banking. Entre eles destacam-se: a percepção que os usuários têm da segurança na
utilização do canal Web, a capacidade dos bancos de administrarem um novo canal,
juntamente com uma diversidade já grande de canais e a capacidade dos bancos para
se adaptarem organizacionalmente às especificidades do canal Web.

Pressuposto 4 - implicações: a evolução do uso do Web banking irá, a curto
prazo,'limitar a evolução de outros canais, como o de home banking baseado em
software proprietário, por exemplo. A longo prazo, o canal Web deverá tornar-se o
elemento principal para a integração dos diversos canais bancários de acesso aos
clientes, contribuindo para padronizar a interface de acesso às informações de back-
office e consolidando a utilização de uma rede pública como principal via de
transporte dos produtos e serviços bancários. A crescente utilização de serviços
bancários baseados num canal mais interativo, contribuirá ainda para uma maior
diversificação dos produtos oferecidos pelos bancos.

No próximo capítulo será exposta a metodologia utilizada neste trabalho para
avaliar a evolução dos serviços de Web banking, em termos dos determinantes que
levam à adoção destes serviços, a velocidade com que estão sendo adotados, suas
características e as implicações de sua adoção para as empresas do setor.
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Capítulo 11- Metodologia

No capítulo anterior foi descrito como o comércio eletrônico está sendo
adotado nos serviços bancários, ressaltando-se os beneficios e os riscos envolvidos
para os bancos neste processo. Também foi proposta a interpretação do Web banking
como sendo um fenômeno de difusão de novas tecnologias, cujo estudo das suas
características deve basear-se na análise do ritmo, direção determinantes e
implicações de sua evolução nos serviços bancários.

Entretanto, as dificuldades para se estabelecer um estudo teórico rigoroso de
difusão de inovação colocam o pesquisador numa encruzilhada: produzir um trabalho
de escopo mais limitado, mas com maior ênfase no uso de recursos estatísticos, ou
um trabalho mais amplo, de caracterização do Web banking, em detrimento do rigor
quantitativo? Apesar de ser comum nos estudos sobre difusão de inovações a
utilização de metodologias quantitativas, a opção deste trabalho recaiu sobre a
segunda alternativa.

Nesta opção, o caráter qualitativo dos resultados obtidos nas pesquisas supera
os aspectos quantitativos. Com isso, a definição das amostras estudadas fica menos
rigorosa e o uso de recursos estatísticos mais sofisticados deixa de ser uma
prioridade. Isto não significa, entretanto, que a qualidade do trabalho tenha sido
prejudicada, mas que a sua leitura deva ser feita à luz dos seus aspectos positivos e
também das suas limitações.

Um exemplo de como a importância da quantificação pode ser relativizada em
estudo de difusão de tecnologia está no artigo de Araújo Jr. (1975). Na comparação
entre dois estudos de difusão de tecnologia, ele aponta que um deles é um trabalho
"que encontrou as dificuldades mais sérias em obter medidas de alguma
confíabilidade, apesar de ser documento rico em evidências e sugestões sobre as
características do processo de difusão". O outro estudo, "embora favorecido pelo
acesso a vasto material empírico e pela existência de um número razoável de
trabalhos anteriores sobre o assunto" pouco realizou das expectativas que lhe foram
depositadas. O autor atribui a uma certa "influência perversa da econometria" o fato
da mensuração mais sofisticada nem sempre estar diretamente ligada à qualidade do
trabalho.

86



A seguir, será feita uma exposição sobre a metodologia de coleta de dados
adotada neste trabalho, para testar as hipóteses apresentadas anteriormente sobre as
características da evolução do comércio eletrônico nos serviços bancários.

1. Definição da metodologia a ser utilizada no projeto de pesquisa

A definição do método para coleta de dados é sempre uma parte dificil do
trabalho de pesquisa. Além de ser efetiva para a comprovação das hipóteses, a forma
de coleta e a definição do universo a ser estudado devem ser estabelecidos com o
objetivo de tomar a pesquisa realizáveL A adoção de uma metodologia deve sempre
levar em conta os instrumentos correntemente aceitos para o campo de estudo no qual
está inserido o trabalho.

Fitzgerald et al. (1985) descrevem o campo de pesquisa em sistemas de
informação como estando relacionado tanto aos aspectos técnicos e mais tradicionais
da tecnologia quanto às atividades que envolvem o estudo de experiências, atitudes,
valores, efeitos e respostas humanas. Sendo assim, discutem a dificuldade de se
estabelecer critérios científicos universalmente aceitos para se definir metodologias
de pesquisa para a área de sistemas de informação. Em vista disso, estes autores
advogam pela aceitação de um "pluralismo de métodos" a serem considerados quando
da pesquisa no campo em sistemas de informação.

Nesta mesma linha, Murnford (1985) apresenta quatro métodos de pesquisa
como sendo indicados para pesquisas em sistemas de informação. Entre eles estão a
utilização de:

1) questionário de auto-resposta;

2) condução de entrevistas diretas;

3) adoção de técnicas observacionais, que podem variar da simples observação e
registro do fenômeno que está sendo estudado até o que ele denomina
"observação participante", na qual o pesquisador se toma membro do grupo que
está sendo estudado;

4) o quarto método é o denominado "pesquisa ação'", no qual o pesquisador não
apenas coleta informações para seu uso, mas também procura intervir
positivamente na situação de pesquisa.

1 Action research
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o autor afirma ainda que, freqüentemente, uma combinação dos métodos
produz o melhor resultado.

Assim, no desenho do projeto de pesquisa sobre a evolução do uso da Web
pelos bancos, procurou-se compor uma combinação de métodos que pudessem trazer
uma compreensão ampla do processo de adoção do comércio eletrônico nos serviços
bancários. Além da revisão teórica apresentada no capítulo anterior, o estudo do uso
do comércio eletrônico pelos bancos, apresentado neste trabalho, envolveu a
utilização de uma metodologia composta pela combinação de diferentes métodos de
pesquisa. A seguir serão descritos cada um dos métodos de pesquisa utilizado e a sua
utilidade para o projeto de pesquisa.

2. Aplicação dos métodos

2.1. Observação do universo

o primeiro método a ser considerado é a observação do que está ocorrendo no
universo dos bancos que estão oferecendo serviços na Web. A coleta de dados
diretamente dos Web sites de bancos cumpre o papel de ajudar o pesquisador a
entender o fenômeno que está ocorrendo em termos dos serviços que estão sendo
oferecidos. Como os sites estão acessíveis a quem navegar na Web, o pesquisador só
tem o trabalho de definir a amostra que quer estudar e dedicar seu tempo indo de um
site a outro, comparando as informações obtidas.

Com este método, procura-se responder à primeira e à segunda hipóteses do
trabalho. A maior dificuldade deste método é a possibilidade das informações
levantadas serem incompletas, devido à má organização das informações nos sites e
também porque alguns serviços podem ficar em locais inacessíveis a um visitante não
cadastrado. Além disso, pode acontecer de um determinado serviço ser oferecido e o
banco, por distração ou por falta de clareza na promoção dos seus serviços, não
anunciá-lo em seu site. Estes problemas podem ser parcialmente corrigidos,
adotando-se uma amostra suficientemente grande para procurar minimizar os
possíveis erros de coleta de dados dos sites.
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2.2. Questionário de auto-resposta

o segundo método implica em elaborar um questionário que deve ser enviado
para os bancos. É um método mais tradicional de pesquisa de campo, mas o
pesquisador fica à mercê da boa vontade dos respondentes, que ao protelarem a
resposta do questionário podem inviabilizar a realização da pesquisa. Por outro lado,
há a possibilidade de se coletar informações de forma relativamente ampla, já que o
questionário pode ser enviado a um número muito grande de bancos.

Ainda assim, a elaboração do questionário deve ser extremamente cuidadosa,
de forma a facilitar ao respondente a escolha da resposta mais indicada. Isto também
limita o escopo do questionário, uma vez que as respostas devem adotar, sempre que
possível, o formato de múltipla escolha e de espaços para completar informações.

2.3. Entrevista

o terceiro método exige que o pesquisador tenha bons contatos no universo
das empresas pesquisadas para conseguir realizar as entrevistas. A vantagem é poder
entender, em detalhes, as características das estratégias de cada banco, mas as
informações são muito subjetivas e podem trazer dificuldade para a sua
generalização.

o número de entrevistas possível de ser realizado também é pequeno, o que
limita as conclusões observadas em um número muito reduzido de empresas. Nestes
casos, privilegia-se o contato com as empresas que tenham maior importância e
liderança no mercado, o que também pode trazer um viés para a pesquisa que se
propõe aqui. Entrevistando-se apenas as empresas mais importantes, no caso, os
bancos de maior porte, perde-se a oportunidade de entender estratégias específicas de
segmentos que atuam em faixas de mercado diferentes. No caso de um estudo sobre
comércio eletrônico, no qual os custos iniciais para a implantação de novos serviços
através da Web nem sempre dependem de grandes somas de investimento, a exclusão
dos bancos menores do universo de pesquisa pode, teoricamente, ocultar estratégias
até mais inovadoras do que aquelas adotadas por bancos maiores.
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2.4. Pesquisa-ação: Web site sobre o Web banking

o quarto método é uma atividade basicamente experimental, uma vez que não
se conhece em profundidade outros trabalhos que tenham as mesmas características.
A oportunidade, no entanto, de disponibilizar para os bancos as informações que são
coletadas em um conjunto maior de Web sites pode ser extremamente útil, pois todos
necessitam conhecer as práticas e as tendências que estão ocorrendo no mercado. Ao
conhecer com mais detalhes o que outros bancos estão fazendo, um banco pode
decidir alterar os rumos de sua estratégia na Web, o que na prática estaria alterando o
universo que está sendo estudado.

Mas o impacto desta disponibilização de informações, sobre serviços que
estão sendo oferecidos pelos bancos na Web, é certamente limitado, uma vez que esta
é apenas uma entre tantas informações que os executivos dos bancos têm de processar
para definir o escopo de atuação na Web. Mas, de qualquer forma, é uma alternativa
útil para tomar o projeto de pesquisa conhecido e com isso atrair a atenção de outros
pesquisadores e dos próprios bancos, que são objeto de estudo.

Descrevendo a metodologia da pesquisa-ação, Thiollent (1992) a define como
sendo uma alternativa ao padrão de pesquisa convencional, que ele classifica como
mais preocupada com a quantificação de resultados empíricos do que empenhada na
busca da compreensão e interação entre pesquisadores e membros das situações
investigadas.

Neste item, acredita-se que o nível de comunicação que pode ser pretendido
com a criação de um Web site para a pesquisa se adapta a esta limitação de tamanho
do grupo. O site deve ser um instrumento de relacionamento entre pesquisadores e
outros interessados em Web banking, inclusive profissionais dos próprios bancos.

Para este autor, a metodologia da pesquisa-ação é um instrumento que pode
ser combinado com uma coleta de dados ampla, que viabilize a elaboração de uma
imagem da realidade na qual se desenrola a pesquisa, com o objetivo de criar um
ponto de partida para o trabalho de investigação. O autor também menciona a
proposição da pesquisa-ação no estudo envolvendo a introdução de novas
tecnologias.
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3. Oportunidades e limitações das diversas metodologias

No quadro da figura 2.1 estão apresentadas, de forma resumida, as
oportunidades e limitações da utilização de cada método.

- Não é preciso - É útil para - Ajuda·a - Relativamente
contar com a boa levantar entender mais fácil de
vontade dos informações de precisamente a implementar.
bancos para um grande estratégia de um

- Sensibiliza ossolicitar número de banco :específico.
Oportunidades informações. bancos. bancos para a

- Oportunidade importância da
- O universo - Possibilidade de de questionar pesquisa e pode
pesquisado pode checar alternativas motivá-los a
ser ampliado. informações que adotadas. participar do

não estão claras trabalho.
nos sites.

- Pode ser difícil - A coleta das - Dependem da - Depende de se
identificar respostas pode disponibilidade criar um site que
corretamente as demorar. dos executivos. atraia o interesse
informações

- Simplificação do - Informações
dos bancos.

sobre todos os
serviços questionário coletadas apenas - Tem de se

Limitações oferecidos. limita a de um número limitara
interpretação das muito pequeno quantidade de
respostas. de empresas. informações

- Informações
oferecidas para
garantir o

mais subjetivas. ineditismo do
trabalho.

Figura 2.1: Vantagens e desvantagens dos métodos utilizados na pesquisa

Há que se considerar que a utilização de cada método ajuda a conseguir
informações que comprovem (ou não) as hipóteses levantadas anteriormente.

Para a coleta de dados em Web sites de bancos foi definido, em primeiro
lugar, um quadro que indicasse as direções da evolução dos serviços da Web,
utilizando um modelo de classificação dos serviços em três níveis, que consideram as
diferentes possibilidades de utilização dos recursos específicos da Web e a sua
integração à estrutura da organização. Este quadro será mais detalhado na próxima
seção deste capítulo.
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o ritmo de adoção da Web será avaliado pela disponibilidade dos serviços
classificados no quadro mencionado anteriormente. É importante frisar que essa
avaliação do ritmo de adoção, implica em coletar dados sistematicamente, de tempos
em tempos, dentro de um mesmo universo, para comparar a sua evolução e mesmo a
coleta de dados em diferentes universos, o que pode permitir a identificação de
estágios diferentes de adoção dos serviços.

Hipótese 1:
ritmo

Hipótese 2:
direção

Hipótese 3:
determinantes

Hipótese 4:
implicações

Avaliação no tempo da
adoção de serviços
bancários na Web.

Informação coletada
serve para registrar a
velocidade da evolução
do Web banking.

Coletas sistemáticas
nos sites podem indicar
para onde evoluem os
serviços bancários na
Web.

Perguntas específicas
servem para identificar
os rumos da evolução.

Os executivos
entrevistados podem
fornecer a sua
interpretação sobre
como os serviços
evoluem.

Questões devem ser
preparadas para
entender as motivações
dos bancos ao investir
naWeb.

Opinião de executivos
de bancos selecionados
ajudam a entender as
vantagens e problemas
de se investir na Web.

O questionário pode
incluir questões sobre
como os volumes de
transação vão evoluir
em cada canal.

Executivos de bancos
apontam o que
esperam que aconteça
no mercado com o
crescente uso da Web.

Figura 2.2: Quadro de justificativa do uso dos métodos para comprovação das hipóteses

Os elementos para avaliação da importância de cada um dos fatores
determinantes, dentro do processo de adoção da Web, foram investigados em
pesquisa realizada através de questionário enviado a bancos brasileiros e de
entrevistas com executivos de alguns dos principais bancos do país. O questionário e
o formato das entrevistas serão detalhados mais adiante, na próxima seção deste
capítulo.
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Da mesma forma, as implicações para a organização e a indústria como um
todo, foram captadas dentro das entrevistas realizadas com executivos de bancos
brasileiros. O quadro da figura 2.2, apresentada anteriormente, indica, de forma
esquemática, como cada um dos métodos contribui para a confirmação das hipóteses
levantadas neste trabalho.

O quarto método, o da pesquisa-ação, não tem o objetivo direto de contribuir
para testar nenhuma das hipóteses. Sua função é acessória e serve como apoio aos
outros métodos usados na pesquisa. Sua importância reside no fato de ser o
instrumento para dar visibilidade ao projeto de pesquisa, contribuindo assim para a
sua realização. É um instrumento de apoio à pesquisa também por servir de veículo
para o questionário dos bancos.

As três pesquisas distintas que foram propostas para este trabalho compõem
um todo que pretende retratar as características, a velocidade, as causas e os efeitos
da evolução do uso da Web pelos bancos. É evidente que nenhuma das pesquisas
isoladamente poderia retratar de forma adequada esta evolução, oque deixaria muitas
questões em aberto e sobre as quais pouco se poderia dizer. A composição de
pesquisas mostrou-se assim mais efetiva para a realização deste trabalho e pode servir
de modelo para outros trabalhos semelhantes.

A seguir, serão apresentadas, com mais detalhes, as estruturas utilizadas para
formatar cada um dos métodos indicados nesta seção. Em primeiro lugar será
apresentado o esquema para a definição da coleta de dados nos Web sites. Depois
serão discutidos os aspectos envolvidos na elaboração do questionário da pesquisa.
Em seguida será discutida a estratégia de entrevista utilizada neste trabalho. Por fim,
será exposto o projeto de criação do Web site que deu suporte a este projeto de
pesquisa.

3.1. Modelo para coleta de informações e observação de Web sites de
bancos

A adoção do Web banking não se consome num único modelo e pode se
consolidar dentro de uma organização, gradativamente, em fases. Essa gradação dos
serviços oferecidos implica no impacto que a organização, seus produtos e serviços
sofrem, quando oferecidos pela Web.
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As atividades e serviços bancários oferecidos pela Web podem ser
classificados de diversas formas. Assim, a funcionalidade dos Web sites foi
classificada de tal forma a destacar as oportunidades que podem ser aproveitadas
pelos bancos em três categorias de serviços:

a) como veículo para difusão de informação, que pode tanto ser utilizado para a
distribuição de informações de negócios quanto de publicidade da empresa e
seus produtos;

b) como canal para operar transações, da mesma forma que agências e caixas-
eletrônicos;

c) como ferramenta para aprimorar o relacionamento com os clientes.

Dividindo cada uma das categorias de atividades descritas previamente
difusão de informação, canal para realização de transações e relacionamento com o
cliente - nos três diferentes níveis de interatividade - básico, intermediário e
avançado - obtém-se o quadro de nove subdivisões, apresentado na figura 2.3, a
seguir:

Básico Intermediário

• folheto eletrônico
• institucional
• promocional
• contato
• ofertas

Divulgação

• e-maU
Relacionamento • formulários

• ferramenta de busca • customização
• download relatório • assinatura
• recrutamento
• links e outros sites

• anúncio
• grupos de discussão

• calculadora
• apoio a investimento
• download software

• desenvoMmento de
produto e serviço

• videoconferência

Figura 2.3: Classificação dos serviços oferecidos no site
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No primeiro nível, denominado básico ou incremental, um banco apenas
reproduz no Web site as possibilidades que já explora em outros canais. Isto abre uma
nova frente de atuação, mas ainda sem explorar todas as possibilidades específicas da
Web. No nível seguinte, o intermediário, algumas características específicas da Web
já são utilizadas para incrementar os serviços oferecidos pelo banco. No terceiro
nível, o avançado, estão as utilizações da Web que abrem possibilidades para a
criação de novas oportunidades de negócio.

Os exemplos de serviço em cada categoria são:

a) Bancos usando a Web como um recurso para divulgar informação:

No nível básico de interatividade, como num folheto eletrônico, o site oferece
informações institucionais e promocionais, canais para contatar o banco e
anúncios de ofertas especiais. Exemplos do nível intermediário de interatividade
são as ferramentas de busca, download de relatórios, formulários para
recrutamento e links com outros sites. No nível avançado de -interatividade estão
os recursos de customização da informação, opções de assinatura de publicações
eletrônicas e de listas de e-rnail.

b) A Web como um canal para a realização das transações mais comuns aos
bancos:

No nível mais baixo de interatividade, estão as solicitações de abertura de conta e
a requisição de produtos e serviços. Incluídos aqui estão as solicitações de cartões
e de crédito, operações que não envolvam transferência de fundos. No nível
intermediário, o cliente acessa informações sobre a sua conta através de balanços
e extratos. Outras opções são a transferência de fundos, investimentos e
pagamento de contas. Note que no nível intermediário o cliente tem de acessar e
autorizar alterações no banco de dados do banco. No nível avançado de
interatividade foram considerados os bancos que estão trabalhando
prioritariamente na Web. Neste mesmo nível também estão os serviços que
promovem a realização de transações comerciais pela Web, seja via criação de
canais de venda direta no site, seja pela utilização de algum tipo de moeda
eletrônica.

95



c) Bancos usando a Web para ampliar o relacionamento com os clientes:

No nível básico de interatividade, e-mail e formulários são as formas do cliente
fazer suas sugestões e reclamações. No nível intermediário, estão as ferramentas
para ajudar na tomada de decisões financeiras. O nível avançado de interatividade
está relacionado com as possibilidades que a Web oferece de trazer informações
para o desenvolvimento de produtos. Videoconferência, chat e fóruns de debate
são classificados nesse nível.

É importante observar que estão sendo classificados os serviços oferecidos e
não os sites em si. Devido à diversidade das empresas que atuam no mercado
bancário e à variedade de serviços prestados pelos bancos, não seria estranho
encontrar um site oferecendo um serviço inovador e "avançado" numa categoria e
diversos serviços básicos em outras, o que deixaria sem muito sentido classificar o
site de uma forma ou de outra. Há também que se considerar que a Web está em meio
a um processo evolutivo extremamente rápido, o que pode transformar os serviços
avançados em básicos em curtos períodos de tempo.

No nível básico de interatividade (complementar) há apenas uma
complementação de atividades que são desenvolvidas por outros canais do banco, não
implicando em grandes impactos na organização e nem nos serviços oferecidos. A
adoção de serviços do nível básico implica em pouco impacto no processo de
negócio, uma vez que estes serviços são apenas uma transposição para a Web de
outros já utilizados em outros canais. A tecnologia necessária para implementar um
site com essas características é elementar e facilmente encontrada no mercado, e não
exige muito da equipe técnica do banco.

No nível intermediário (melhoria), a organização tem de se adaptar às
demandas criadas pela adoção do novo canal e os serviços e produtos oferecidos
tendem a ter um incremento de qualidade, embora ainda mantenham as características
básicas daqueles oferecidos por outros canais. A adoção de serviços do nível
intermediário, que exige um grau maior de interação com o usuário, forçará a
organização a se adaptar para responder às demandas específicas e redirecionamento
de informações coletadas dos usuários para outras áreas da empresa. Por estar
tratando com recursos que exigem maior conhecimento específico das tecnologias da
Web, será necessário um maior domínio da tecnologia e controle das suas
implicações.
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No nível avançado (transformação), a organização precisa estruturar-se de
maneira diferente do que é tradicional, preparando-se para lidar com novos produtos
e serviços e criação de novos processos para adaptar-se às especificidades da Web.
No modelo avançado, algumas áreas do banco deverão ser muito afetadas. Em
primeiro lugar, a utilização da tecnologia aqui só terá retorno se estiver perfeitamente
integrada à estrutura da organização. Também as demandas criadas pelo nível de
interatividade oferecido no site irão gerar impactos em outras áreas, provocando
redefinições estratégicas do negócio, e afetando os fluxos internos da organização.

Como foi explicitado anteriormente, este modelo de coleta de informações,
diretamente do Web site e sem comunicação com o banco, pode gerar imprecisões na
aferição dos serviços que estão sendo oferecidos, seja por falha de informação no site,
seja por impossibilidade de se ter acesso a todas as áreas do site. Assim, acredita-se
que este trabalho de coleta de dados em Web sites deva ser estendido a um grande
número de sites, com o objetivo de minimizar estes possíveis erros.

o Apesar deste trabalho estar centrado no mercado bancário brasileiro, a
compreensão da Internet, como fenômeno que não se limita às fronteiras tradicionais,
apresenta a oportunidade para a ampliação do foco de análise e o entendimento da
evolução dos serviços bancários pela Web também em outros mercados. O objetivo
principal de coletar dados em sites de diferentes países, entretanto, não é fazer uma
comparação rigorosa entre os diferentes mercados bancários, mas sim testar o modelo
de coleta de dados.

Mas, uma vez que se utiliza o mesmo método para coletar dados em diferentes
mercados, pode-se identificar a influência de fatores regulatórios e culturais presentes
em geografias diversas. Além disso, o conhecimento de soluções utilizadas em outros
países ajuda a enriquecer a observação das alternativas de serviços inovadores,
contribuindo para enriquecer a diversidade de serviços em utilização por bancos.

O primeiro país a ser considerado para a coleta de dados em Web sites de seus
bancos - além do Brasil - são os EUA. Pioneiros e ainda na dianteira no uso
comercial da Internet, os EUA são um parâmetro obrigatório para se entender o que
quer que se diga a respeito de comércio eletrônico. Os números nos EUA são
contundentes e a experiência do país nesse setor é inegável.
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Mas a comparação exclusiva do Brasil com os EUA empobreceria de certa
forma a análise, se forem levadas em conta as dimensões dos mercados de tecnologia
de informação e bancário americanos em comparação com os brasileiros. É, portanto,
útil a introdução de um terceiro país na análise, que tenha características mais
próximas às da realidade brasileira.

A Espanha, além de ter dimensões mais próximas às do mercado, é um país de
cultura latina e pode trazer elementos que enriqueçam a análise da oferta de serviços
pela Web. Por estar vivendo a transformação do processo regulatório que está
moldando o mercado da União Européia, o mercado bancário espanhol pode oferecer,
inclusive, pistas sobre o que o mercado brasileiro pode vir a enfrentar com a
consolidação e ampliação do Mercosul.

Ainda outro motivo para comparar o mercado brasileiro com o americano e o
espanhol é f) 'crescente interesse de bancos destes países no mercado brasileiro. O
processo de flexibilização da economia ampliou a participação de bancos estrangeiros
no pais e a integração desses bancos ao nosso mercado trará' 'influências de súas
culturas empresariais para a nossa realidade. Daí também a importância de conhecer a
forma que atuam em seus mercados de origem, e como tratam da introdução de uma
tecnologia que pode ter tanta importância para o futuro da indústria.

Assim, a análise da oferta de serviços bancários pela Web será composta de
um levantamento em Web sites de bancos no Brasil, EUA e Espanha, num universo
composto de cerca de 300 bancos, sendo a metade deles nos EUA e o restante
divididos entre Brasil e Espanha.

Para definir esta amostra de 300 bancos, procurou-se um equilíbrio entre um
máximo, que pudesse trazer variedade e representatividade ao estudo, e um mínimo,
que possibilitasse a realização da pesquisa. Caso fosse pesquisado um número menor
de sites para a análise, haveria o risco de aumentar a imprecisão das observações. Já a
opção por um número maior de sites, comprometeria a realização do trabalho dentro
do tempo disponível.

Além disso, pelo número muito maior de bancos nos EUA com sites na Web,
considerou-se que a amostra de bancos neste país deveria ser necessariamente maior.
Por outro lado, com os número adotados, haveria a possibilidade de cobrir a grande
maioria dos bancos que possuem sites no Brasil e na Espanha.
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A descrição das amostras estudadas em cada país será feita de maneira
individual, já que o objetivo não é estritamente a comparação entre os países.
Entretanto, com o objetivo de avaliar os resultados globais, no final será feito um
relatório contendo a análise geral dos países considerados.

o aparecimento de novos serviços mais interativos e a adesão de um número
cada vez maior de bancos à Web, poderá induzir à reclassificação da lista de serviços
oferecidos em futuras utilizações deste modelo de coleta de dados em Web sites. O
que foi classificado como intermediário, pode se tomar, a partir de um certo
momento, básico. Ou, o que era avançado, pode passar a ser intermediário. Desta
forma se conseguirá cobrir a diversidade crescente de serviços possíveis de serem
oferecidos pela Web com mais precisão.

Outro ponto a ser destacado sobre a utilidade deste modelo diz respeito à
própria validade de se realizar uma pesquisa baseada na análise de Web sites. Por um
lado existe uma dificuldade real em se afirmar que um banco oferece ou não um
determinado serviço baseado na simples observação do seu site.·Pode-se argumentar
que alguns serviços são oferecidos, embora não possam ser identificados com uma
simples visita à parte do site que é aberta ao público em geral.

Entretanto, a própria experiência dos bancos na utilização da promoção de
seus serviços através da Web deverá minimizar o problema de pesquisas baseadas na
investigação de Web sites. É da lógica da propaganda. que se anunciem as diversas
vantagens dos produtos e serviços da forma mais detalhada possível, particularmente
quando se diz respeito a um mercado consumidor com as características observadas
entre os usuários da Web, mais bem informados e de maior poder aquisitivo (Mols,
1998).

3.2. Modelo para implementação de um questionário de pesquisa em
bancos

Uma segunda pesquisa envolverá a coleta de dados que complemente as
informações obtidas nos Web sites. Se a primeira pesquisa ajuda a identificar a oferta
dos serviços pela Web, esta informação precisa ser complementada com a estimativa
do uso dos serviços por parte dos clientes e suas implicações nas atividades do banco,
para que seja também feita uma análise da demanda por esses serviços. Desta forma,
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poder-se-á investigar os bancos para identificar suas estratégias, o retomo de seu
esforço e os custos da adoção do comércio eletrônico.

Para se obter estas informações foi utilizado um questionário dirigido aos
próprios bancos. Este questionário buscou informações sobre o perfil dos usuários,
tipo e freqüência de utilização dos serviços mais comuns e como os bancos tratam as
informações obtidas nos Web sites. Este questionário foi aplicado exclusivamente aos
bancos brasileiros, devido às dificuldades de se elaborar uma pesquisa que envolva
também bancos de outros países.

Alreck e Settle (1985) apontam os três atributos básicos de um questionário de
pesquisa efetivo como sendo: o foco, a brevidade e a simplicidade. Assim, todas as
questões devem ser diretas, curtas e claras, evitando deixar o respondente em dúvida
sobre o que está sendo perguntado.

Já Lakatos & Marconi (1991) defendem que os três importantes elementos de
um questionário são: fidedignidade, pois qualquer pessoa que o aplique obterá sempre
os mesmos resultados; validade, assim os dados recolhidos são necessários à pesquisa
e operatividade, garantindo o vocabulário acessível e significado claro.

Para verificar estas premissas no questionário utilizado, foi feito um pré-teste
do instrumento com duas ou três empresas selecionadas, para comprovar se estes
elementos descritos anteriormente estão presentes nas formulações das questões.

o questionário baseou-se em quatro grupos de questões, a saber:

1) identificação do banco e do respondente;

2) perguntas sobre estratégias de uso da Web;

3) perguntas sobre utilização do site por clientes e outros usuários;

4) perguntas sobre custos de implantação dos serviços bancários na Web.

Excetuando-se as questões do primeiro grupo (identificação), o ideal seria
adotar para todos os demais grupos de questões o formato de um questionário
estruturado, ou seja, baseado numa lista de múltiplas escolhas para o usuário, que
poderia marcar uma ou mais opções de reposta. Entretanto, esta possibilidade se
mostrou de dificil implementação para as questões do grupo (3) e (4), dado que as
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opções oferecidas teriam de ser demasiado amplas e de pouca significação na
tabulação dos dados.

Assim, as questões do grupo (2) foram montadas no formato estruturado, uma
vez que perguntam sobre as estratégias que envolvem:

a) razões para o investimento na Web;

b) público a quem o site é endereçado;

c) formas de avaliação dos serviços on-line;

d) formas de atrair usuários;

e) perspectivas de adoção de alguns serviços específicos.

Todas estas 9uestões são passíveis de serem colocadas no formato estruturado
e as que estão diretamente relacionadas com os objetivos de comprovar as hipóteses
são, em primeiro lugar, as que procuram identificar as razões para o investimento na
Web. Ém segundo lugar, as questões que dizem respeito às hipóteses de direção da
evolução são aquelas relacionadas com o público alvo e as perspectivas de adoção de
serviços específicos.

As outras questões, embora não objetivem a comprovação de nenhuma
hipótese específica, são importantes para definir elementos das estratégias utilizadas
pelos bancos no processo de implantação dos serviços pela Web. Assim, pode-se
saber como os bancos estão avaliando os seus serviços on-line e os instrumentos mais
utilizados para atrair usuários para o site.

As questões deste grupo, por serem estruturadas, podem ser tabuladas de
forma a se fazer algum tipo de mensuração das respostas. As questões dos grupos (a),
(b), (c) e (d) foram projetadas para que o respondente classifique as alternativas
indicadas em termos de importância, numa escala horizontal que vai de 1 (menos
importante) a 4 (mais importante). Com esta escala, pretendeu-se quantificar as
repostas obtidas, identificando o peso das opiniões conjuntas de um grupo distinto de
entrevistados.

Esta escala, denominada escala horizontal numérica (Alreck & Settle, 1985) é
comumente utilizada quando os itens a serem avaliados estão classificados numa
dimensão única. Este tipo de escala é útil por ser muito econômica, com uma única
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questão podendo ser aplicada a diferentes itens individuais. É uma escala que oferece
também tanto medidas absolutas quanto relativas de importância. Sugere-se que, para
este tipo de escala, apenas os extremos sejam nomeados (mais importante/menos
importante), com os valores intermediários indicados apenas com números.

Outras vantagens associadas com este tipo de escala são a simplicidade,
clareza, economia e produtividade. Além disso, os respondentes geralmente
costumam ter pouca ou nenhuma dificuldade para entender a tarefa que deve ser
realizada. Os itens avaliados são facilmente dispostos numa categoria ranqueada, o
que atende aos objetivos propostos com esta pesquisa.

As questões do item (e) - perspectivas de adoção de serviços específicos -
foram também estruturadas no mesmo formato das anteriores, embora não tenham
sido feitas de modo a se compararem os dados obtidos. Ao contrário das escalas
anteriores, montadas a partir do menos importante para o mais importante, nas
questões deste item o respondente indicará a utilização de um determinado serviço da
seguinte forma: ..

- funcionando há mais de seis meses;
- funcionando há menos de seis meses;
- a ser implementado nos próximos doze meses;
- não há previsão de implementação.

Também apresentados no mesmo formato horizontal das questões dos itens
anteriores, os pontos questionados neste item pretendem avaliar a direção da evolução
de alguns dos serviços identificados como sendo comuns em Web sites de bancos. e
de outros com potencial referenciado na literatura.

As questões do grupo (3), sobre a demanda dos usuários dos serviços de Web
banking, estão subdivididas em dois subgrupos: volume de transações e freqüência de
utilização. Em ambos os subgrupos, as questões pretendem avaliar a evolução no
tempo da demanda pelo uso do site e dos serviços bancários pela Web.

Neste caso, avaliou-se que a melhor alternativa era a abertura, para cada uma
das questões, de espaço para a indicação de números de cada banco num dado
agregado anual, considerando os anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, sendo que para os
dois últimos anos deveriam ser apontadas as expectativas.
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Para o grupo (4), custos dos serviços, foram criados quatro itens: tarifa de
utilização; orçamento de TI; gasto no site e composição de custos do site. Para os três
últimos itens, manteve-se o mesmo formato utilizado no grupo (3), no qual foi
reservado um espaço para que o respondente indicasse os números relativos a cada
ano, considerando os mesmo anos (de 1997 a 2000).

Este questionário também esteve disponível na página de pesquisa na Web,
para facilitar a coleta e tabulação das respostas daqueles que preferiam o próprio
canal eletrônico para participar do projeto. Os respondentes foram convidados a
visitar a página com o questionário e, munidos de uma senha exclusiva, puderam dar
as suas respostas num questionário idêntico ao que foi enviado a todos os bancos, em
papel.

3.3. Entrevistas com executivos de empresas selecionadas

O terceiro método empregado neste projeto de pesquisa, para validar as
proposições teóricas levantadas sobre o uso da Web pelos bancos, é a realização de
estudo de caso.s, baseado em entrevistas com executivos de alguns dos principais
bancos atuando no Brasil.

Os pontos abordados nestas entrevistas são aqueles que envolvem a discussão
dos principais problemas e as perspectivas de futuro do uso da Web pelos bancos. Os
problemas de implantação levantados nesta parte do estudo, pretendem ampliar a
visão sobre os aspectos determinantes na evolução do uso de Web banking e a
perspectiva de futuro é uma forma de discutir os impactos desta tecnologia no
mercado bancário.

Para estruturar um projeto de pesquisa baseado em estudo de casos é preciso
observar com cuidado alguns pontos. Em primeiro lugar, estudos de casos
representam geralmente apenas uma visão reduzida da realidade, pois implicam em
fazer um número limitado de observações. Por outro lado, possibilitam o
conhecimento mais aprofundado de experiências específicas e abrem a possibilidade
para se apresentarem idéias novas, que poderiam não estar manifestadas no
enquadramento que o pesquisador já havia feito sobre o tema estudado. Portanto,
tentam capturar e comunicar a realidade de ambientes particulares, num período de
tempo definido (Jenkins, 1985).
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É papel do pesquisador construir idéias sobre o seu objeto de estudo, idéias
que podem ser muito interessantes, mas é também importante abrir espaço para que
os envolvidos diretamente no processo que está sendo estudado também expressem
suas opiniões (Flensburg, 1985). O questionário estruturado já traz embutida a visão
do pesquisador, mas em entrevistas realizadas sobre casos específicos, pode-se obter
mais informações sobre a visão e as experiências daqueles que são efetivamente
responsáveis pela implementação dos processos em estudo.

A definição pelo modelo de investigação baseado em estudo de casos é mais
efetiva quando as questões de pesquisa são o "como" e o "por quê" (Yin, 1994).

Assim, foram definidas as questões centrais a serem endereçadas a executivos
de bancos:

- Como o Web banking vai afetar o mercado bancário?
- Como são enfrentados os principais problemas para sua implementação?

Há ainda que se observar que o Web banking não está numa fase madura de
sua utilização, visto que as empresas que o utilizam só o fazem desde há
relativamente pouco tempo e o número de usuários compõem atualmente uma
porcentagem minoritária dentro do universo dos usuários dos serviços bancários.
Assim, justifica-se a adoção do estudo de casos também pelo fato desta pesquisa ser a
investigação de um fenômeno muito atual, no qual as fronteiras entre o fenômeno e
suas implicações no contexto, onde é utilizado, não estão claramente evidenciadas.

Mas se o método do estudo de casos se justifica, a situação não comportaria a
consideração de um único caso. Para se levar adiante um projeto de estudo de casos
baseado num caso único, três condições deveriam ser satisfeitas: primeiro, o caso em
questão deveria ser um exemplo crítico de uma teoria bem formulada; além disso, o
caso deve ser um exemplo extremo e único e deve ser um caso com características
reveladoras para o objeto da pesquisa. Como a situação do estudo do Web banking
proposto não atende a nenhuma das três exigências, foi decidido pela utilização de
múltiplos casos.

Na seleção dos casos a serem estudados, foi definido que deveria ser
composta uma amostra representativa dos bancos brasileiros que tivessem projetos de
Web banking em estágio mais avançado. Dentro deste escopo, poderiam ser
selecionados alguns bancos de grande porte, mas entre os casos escolhidos estariam
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bancos de diferentes perfis. Assim, a opção foi por fazer uma amostra contendo
bancos cujo controle do capital seja de origem diversa. Neste caso, a amostra será
composta por bancos de capital privado nacional e estrangeiro e ainda bancos
estatais, num universo total de seis bancos.

As entrevistas deveriam ser feitas com executivos dos respectivos bancos,
responsáveis pelos projetos de implementação de Web banking. Durante as
entrevistas também seriam checadas algumas informações sobre o funcionamento dos
sites e a confirmação dos serviços oferecidos, para validar o levantamento realizado
quando da coleta de dados de Web sites.

A descrição de cada caso seria feita de maneira independente um do outro. Ou
seja, seriam apresentados os relatórios de cada pesquisa e no final seria feito um
relatório contendo a análise global dos casos considerados.

3.4. Criação de Web site para o projeto de pesquisa

O projeto de pesquisa sobre o uso da Web pelos bancos envolveu a criação de
uma página na Web que contivesse informações sobre o trabalho realizado. Esta
página on-line foi desenvolvida com três objetivos básicos:

1) divulgar a pesquisa e conseguir o reconhecimento e a participação dos bancos;

2) servir de veículo para a coleta de informações através de questionário on-line;

3) estabelecer um canal de comunicação entre o pesquisador, os bancos e também
entre outros pesquisadores interessados no tema.

É conhecida a resistência da maioria dos bancos em abrir informações sobre
suas estratégias, o que consideram sempre uma questão sigilosa. Entretanto, só é
possível o estudo destas mesmas estratégias se houver a concordância dos bancos em
oferecer informações sobre como estão estabelecendo os seus projetos de utilização
da Web.

Assim, se toma de importância capital para o sucesso do projeto de pesquisa
que a mesma se faça reconhecida pelos bancos e outros pesquisadores, de forma a
garantir o interesse dos bancos no projeto. Para garantir o caráter institucional do
projeto, a página da pesquisa foi associada às suas instituições patrocinadoras, a
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Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo e o Centro de Excelência Bancária, sendo
hospedada em site, na Web, destas instituições.

o expediente de colocar o questionário da pesquisa também no formato
eletrônico, justifica-se, por estar se tratando de uma pesquisa sobre a utilização da
Web. Os respondentes potenciais deste questionário são também profissionais
voltados para a identificação das oportunidades de utilização deste meio eletrônico e
teriam interesse em utilizá-lo, inclusive para responder a pesquisas como esta que
estamos realizando.

Além disso, a utilização do questionário na Web pode facilitar a coleta e
tabulação das informações, que não necessitariam ser redigitadas para que fossem
transferidas para o meio eletrônico, no qual poderiam ser manipuladas através de
ferramentas computacionais de tabulação. Além da redução da margem de erro no
processo, se ganha em praticidade na realização da tarefa de tabular os dados
coletados.

Mas um motivo que não se pode deixar de considerar, quando do
estabelecimento da página do projeto de pesquisa, é a possibilidade de interagir com
o ambiente que se quer estudar, via troca, com outros pesquisadores e com os bancos,
principais interessados nos resultados que podem ser extraídos de uma pesquisa como
esta. Nas palavras de Mumford (1985):

"The researcher does not define the research role as being
detached and objective: In contrast there is an attempt to
provide help and guidance with some problem or process that
is taking place." (p.316)

Este terceiro motivo para a criação do Web site se enquadra nos princípios
colocados inicialmente, como sendo os da realização de pesquisa-ação. Embora não
se tenha conhecimento de trabalhos atuais que possam dar maior consistência às
proposições dos defensores da pesquisa-ação (Sandberg; Wood-Harper; Mumford;
Fitzgerald et al., 1985), acredita-se que ela se encaixe perfeitamente com os objetivos
do projeto de pesquisa sobre o uso da Web em bancos.

Entre as alternativas de interação possíveis entre pesquisador e os envolvidos
no processo, definidas por Sandberg (1985), adotou-se a postura na qual o
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pesquisador disponibiliza, continuamente, as informações obtidas de pesquisa para
aqueles que são parte interessada no processo que está sendo estudado.

o caráter humanista da pesquisa-ação compreende valores tais como: a
necessidade de tratar as pessoas envolvidas no processo que está sendo estudado
como sujeitos da pesquisa e não apenas como objetos de pesquisa. Além disso, um
motivo científico para a adoção deste método é que o diálogo favorece a obtenção de
dados, o que combina com o exposto no primeiro objetivo da criação da página da
pesquisa na Web.

Ao travar contato com esta metodologia de pesquisa-ação, em geral utilizada
em trabalhos de ciências sociais, o autor encontrou a solução que buscava para
compreender e justificar a necessidade do desenvolvimento de um site na Web que
servisse de ponto de contato entre pesquisador e objeto pesquisado.

Entretanto, para as características específicas do trabalho que se propunha a
desenvolver, foi necessário que a utilização dos pressupostos da metodologia
pesquisa-ação se restringisse ao que foi realizado no Web site da pesquisa. Em
nenhum dos trabalhos sobre pesquisa-ação encontrados havia qualquer menção à
utilização de um site na Web para cumprir com os pressupostos da metodologia,
embora deva se dizer que estes trabalhos são anteriores à grande popularização da
Internet ocorrida nos últimos anos. Entretanto, a descrição feita do caráter da
metodologia, particularmente no trabalho de Thiollent (1992), encaixa-se
perfeitamente no que se propõe a realizar dentro do escopo deste trabalho. Fica assim
uma justificativa sobre as possíveis limitações da utilização da comunicação entre
pesquisador e objeto pesquisado através da Web, em termos dos príncípios da
metodologia da pesquisa-ação.

No próximo capítulo serão apresentados os resultados obtidos pelas pesquisas
conduzidas com o objetivo de analisar a evolução do Web banking. Em primeiro
lugar, serão apresentados os resultados da pesquisa nos sites de bancos do Brasil,
EUA e Espanha; depois serão apresentados os resultados obtidos do questionário
enviado a bancos no Brasil e, por fim, será apresentado um relatório das entrevistas
realizadas em grandes bancos brasileiros.
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Capítulo HI - Pesquisas em Web sites de bancos nos EUA,
Espanha e Brasil

A seguir será apresentado o relatório das pesquisas realizadas em sites de
bancos nos EUA, Espanha e Brasil. No caso dos EUA e do Brasil, os dados coletados
neste ano estão tabulados juntamente com dados coletados em anos anteriores, todos
analisados segundo modelo de coleta de dados apresentados anteriormente. A tabela
3.1, abaixo, indica o número de sites pesquisados em cada país, apresentando
também, entre parênteses, o mês em que foi realizada a respectiva coleta de dados.
Notar que apenas no primeiro semestre de 1999 foram analisados um total de 297
sites nos três países.

121 (novembro) 152 (janeiro)

64 (março)

Tabela 3.1: Sites analisados em cada país e respectiva data de coleta de dados

1. Serviços oferecidos em Web sites de bancos nos EUA

Entre dezembro de 1998 e janeiro de 1999 foi realizado um levantamento dos
serviços oferecidos pelos bancos nos EUA através de seus Web sites. Esta coleta de
informações foi feita para se analisar a evolução do uso da Web como canal para os
serviços bancários, em termos do que é oferecido pelos bancos nos EUA.

1.1. Amostra estudada

Para operacionalizar a pesquisa nos EUA, as amostras foram definidas
segundo dois critérios: o tamanho geral da amostra e a proporção entre bancos
grandes, médios e pequenos. Em primeiro lugar definiu-se que o tempo máximo de
coleta de dados deveria se manter dentro de um período em tomo de 30 dias. Um
tempo de coleta superior a este atrapalharia a análise, pois levantaria a questão do
impacto da evolução rápida da Web nos dados obtidos, distanciando as observações
feitas nos sites analisados no início com as do final da pesquisa.
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Baseando-se na experiência anterior, adquirida em coleta de dados em Web
sites de bancos', foi avaliado que seria possível analisar em tomo de 120 sites de
bancos nos EUA na primeira amostra. Na segunda amostra, este número foi ampliado
para cerca de 150 sites. É preciso também levar em conta que a primeira amostra foi
coletada em condições técnicas (disponibilidade e velocidade de acesso à Web) mais
favoráveis.

o segundo fator arbitrário determinante para a definição das características da
amostra foi a seleção dos bancos segundo o porte. O mercado bancário americano,
como em muitos outros países, é povoado por um pequeno número de bancos
gigantes e uma grande maioria de bancos pequenos e médios. Como os bancos de
maior porte quase sempre estão na dianteira no uso da tecnologia, é de se esperar que
a observação dos sites destes bancos possa trazer importantes conclusões para os
rumos do Web banking. No entanto, os investimentos necessários para a
implementação de serviços inovadores através da Web são relativamente baixos, o
que, teorícamente, dá aos bancos de menor porte a oportunidade de serem, eles
também, líderes na implementação de novos serviços via on-line.

Assim, estabeleceu-se que 20% da amostra seria composta de bancos grandes,
30% de bancos médios e 50% de bancos pequenos. Com isso pretendeu-se, ao mesmo
tempo, privilegiar os bancos grandes com uma proporção muito maior que a
representada pelo seu número no universo total, e criar uma observação também
significativa de bancos de porte menor.

Contou-se inicialmente com uma primeira lista básica, incluindo um total de
238 sites de bancos. Dentre esses, o objetivo era chegar a um número em tomo de
150 sites válidos para a amostra. A dinâmica própria da Web, em termos de
atualização dos endereços dos sites, combinada com a dinâmica do mercado bancário,
com constantes aquisições e fusões entre empresas, o que exigiu um reexame desta
lista inicial, com o objetivo de identificar os endereços de sites válidos.

Além disso, foi preciso dosar a amostra, para que ela se mantivesse
equilibrada com relação à pesquisa de características semelhantes realizada em
novembro de 1997 (Diniz, 1998b), de forma a permitir uma comparação entre dados
coletados em períodos de tempo diferentes e com isso criar condições para a

I Pesquisa feita ernjunho de 1997 em Web sites de bancos no Brasil.
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avaliação consistente da evolução dos serviços bancários oferecidos pela Web. Foram
considerados também, para a inclusão na amostra, sites com serviços particularmente
interessantes, destacados em menções de revistas, artigos ou outros sites
especializados.

Assim, dos 121 sites da pesquisa anterior, chegou-se, neste estudo, à definição
de uma amostra com 152 sites de bancos sediados nos EUA (tabela 3.2). A
equivalência das amostras foi garantida basicamente na seleção do porte dos bancos
considerados. No quadro a seguir, está apresentada uma comparação entre as
amostras das duas pesquisas, com base no porte dos bancos cujos Web sites foram
analisados:

N° sites % do total N° sites % do total
ativos> US$10 bilhões 25 20,7% 37 24,3%

US$500 miJhões < ativos -c, US$1 O bilhões 39 32,2% 43 28,3%

57 47,1% 72 47,4%

121 100% 152 100%

Tabela 3.2: Características da amostra

Há que se considerar ainda que, dos 121 bancos analisados na primeira
amostra, 111, ou seja, 92%, fazem também parte da segunda amostra. Isto significa
que dos 152 bancos da amostra atual, 73% são compostos de bancos que também
estavam na primeira amostra. Desta forma, mesmo com uma ampliação do universo
amostraI em cerca de 26%, pode-se comparar os resultados obtidos nas duas coletas
de dados com o objetivo de ilustrar a evolução dos serviços oferecidos através da
Web pelos bancos nos EUA.

1.2. Análise dos serviços de divulgação de informações

1.2.1. Informações promocionais

Dentre as informações fornecidas pelos bancos através da Web e que têm o
objetivo de oferecer ao visitante do site uma visão sobre as suas caracteristicas
próprias, destacam-se aquelas que divulgam a situação financeira das empresas e o
valor de suas ações no mercado, as notícias atuais de interesse do banco e
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informações sobre quem são os executivos que dirigem as empresas.

Sites nos quais é possível encontrar informações financeiras sobre os bancos,
representam 65% do total dos bancos pesquisados (tabela 3.3). Dentre estas
informações estão: balanços, relatórios anuais, destaques financeiros, dados de
performance, etc. Isto significa um crescimento de 30% na oferta dessas informações,
considerando-se o total dos bancos analisados. Da mesma forma que na pesquisa
anterior, esse tipo de informação é mais comum nos bancos maiores, dos quais,
praticamente todos (97%) já as disponibilizam, embora o maior crescimento tenha
ocorrido nos bancos classificados aqui como sendo de porte intermediário
(crescimento de 45% na oferta dessas informações).

nov.l1997 jan.l1999 nov.l1997 jan.l1999
ativos> US$10 84% 97% 56% 76%

US$500 milhões < ativos < US$10 bilhões 51% 74% 33% 60%

ativos < U8$500 milhões 33% 43% 18% 25%

% do total que fornecem esta informação 50% 65% 31% 47%

Tabela 3.3: Posição financeira do banco '

As informações sobre a cotação do banco no mercado, baseadas no valor das
suas ações, também têm uma relação semelhante a de outras informações financeiras
citadas anteriormente. Estas informações, muitas vezes, vêm na forma de línks a sites
especializados em fornecer cotações (nasdaq.com, por exemplo). Embora bancos de
todos os tamanhos tenham evoluído neste quesito, novamente foram os bancos de
médio porte que mais evoluíram no sentido de oferecer esta informação pela Web.

2 Obs.: todas as porcentagens que aparecem nas tabelas deste relatório referem-se ao número total de bancos da
amostra.
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ativos> US$10 bilhões 88% 95% 56% 59%

US$500milhões < ativos < US$10 bilhões 62% 88% 64% 74%

ativos < US$500 milhões 33% 51% 67% 67%

% do total que fornecem esta informação 54% 72% 64% 67%

Tabela 3.4: Informações promocionais

Os informativos e notícias são geralmente encontrados no formato de
newsletter ou press releases e também estão se tomando um serviço padrão nos Web
sites dos bancos, particularmente nos bancos maiores (tabela 3.4). Nos bancos
menores, embora este serviço tenha crescido em mais de 54%, no período de pouco
mais de um ano, ele ainda é encontrado em apenas pouco mais de metade dos sites.

A análise da divulgação sobre quem são os príncipais executivos dos bancos,
mostra que a oferta dessa informação praticamente não evoluiu.tA exceção fica por
conta dos bancos de médio porte, os únicos a apresentar variação significativa nesse
item. Isto pode indicar a direção da evolução dos sites dos bancos de porte médio, os
que mais enriqueceram seus sites com a divulgação de informações para promover as
suas empresas.

Uma informação que não havia sido coletada na pesquisa anterior, mas que
ficou muito em evidência nesta realizada em janeiro de 1999, foi sobre o problema do
ano 2000. Nada menos do que 62% do total dos sites apresentaram algum tipo de
exposição sobre o tema, significando 89% entre os maiores bancos, 77% entre os
médios e 39% entre os menores.

1.2.2. Informações no nível básico

Neste item estão as informações básicas, que não sejam meramente
institucionais ou promocionais, e que podem ser obtidas no site do banco sem uso de
recursos interativos, ou ferramentas específicas da Web.
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novJ1997 janJ1999 nov.l1997 jan.l1999

ativos> US$10 bilhões 84% 97% 40% 78%

US$500 milhões < ativos < US$10 bilhões 92% 93% 62% 86%

ativos < US$500 milhões 88% 89% 47% 71%

% do total que fornecem esta informação 88% 92% 50% 77%

Tabela 3.5: Localização e preços

A localização das agências e escritórios cresceu ainda mais em importância
desde a última pesquisa (tabela 3.5), considerando-se o conjunto básico de
informações que devem constar do Web site de um banco. E as informações sobre
tarifas e taxas de remuneração dos produtos bancários oferecidos ficou ainda mais
presente. Se antes, apenas 50% dos bancos disponibilizavam seus preços, agora mais
de três quartos deles o fazem. Destaque para o crescimento muito significativo (95%)
dessa informação nos bancos maiores.

nov./1997 jan.l1999 nov.l1997 jan.l1999

ativos> US$1.0bilhões 80% 86% 60% 73%

US$500 milhões < ativos < US$10 bilhões 46% 70% 31% 33%

ativos < US$500 milhões 18% 33% 14% 13%

% do total que fornecem esta informação 40% 57% 29% 33%

Tabela 3.6: Emprego e artigos

As ofertas de emprego nos sites dos bancos continuam aparecendo com
freqüência crescente (tabela 3.6). Se nos bancos maiores elas já tinham uma presença
significativa, o mesmo acontece agora nos bancos menores, que cresceram muito na
divulgação dos empregos disponíveis em suas empresas. Confirmam-se assim as
vantagens da utilização da Web como veículo de recrutamento de pessoal: divulgação
numa área geográfica ampla, direcionado a um público privilegiado em termos de uso
da tecnologia, tempo de resposta às ofertas mais curto e custo de anúncio
praticamente nulo.

Artigos e análises: Os bancos maiores demonstram que estão mais preparados
para oferecer informações econômicas sobre o mercado financeiro em seus Web sites.
A divulgação pela Web de artigos e relatórios econômicos, análises de desempenho
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de indústrias e países, aumentou de 60% para 73% nos sites dos maiores bancos,
indicando o crescimento da tendência de oferta desse tipo de serviço.

Há que se considerar ainda a influência do foco de mercado de cada banco na
produção e oferta desses relatórios econômicos, típicos de bancos que atuam com
mais ênfase no segmento de investimentos. Isso pode explicar a pequena variação
obtida nesse item para os bancos de menor porte. Enquanto entre os bancos maiores é
mais fácil encontrar aqueles que atuam ao mesmo tempo junto ao mercado de bancos
de investimento e de bancos de varejo, nos menores essa função é mais especializada.
Observando-se que a amostra estudada tem uma concentração maior de bancos de
varejo, o resultado obtido foi de acordo com o esperado.

1.2.3. Informações no nível intermediário

Neste item estão as informações obtidas a partir da utilização de algum
recurso específico da Web, ou também através de uma solicitação explícita do
usuário que vai até o site.

nov.l1997 jan./1999 nov./1997 jan.l1999

ativos> US$10 bilhões 68% 65% 52% 62%

US$500 milhões < ativos <US$10 bilhões 51% 70% 23% 30%

ativos < US$500milhões 42% 74% 5% 14%

% do total quefomecem este recurso 50% 70% 21% 30%

Tabela 3.7: Links e ferramentas de busca

A utilização de links a outros sites, que é um recurso básico da Web, cresceu
bastante no período entre as duas pesquisas (tabela 3.7), graças aos bancos menores e
de médio porte. A exceção fica por conta dos bancos maiores, nos quais o número de
sites com links diminuiu.

As ferramentas de busca, outro recurso tão comum de sites Web, também são
relativamente pouco usadas e, de forma geral, não houve evolução significativa na
sua utilização entre as duas pesquisas. Apesar do uso destas ferramentas poder ser
mais ou menos dispensável, dependendo do tamanho do site em questão - o que
explica o seu uso em menor escala nos sites proporcionalmente menores - os bancos
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ainda não assimilaram que elas representam recursos intrínsecos à Web. De qualquer
forma, a sua utilidade pode ser referendada pelo crescimento de sua utilização junto
aos sites de bancos de todos os tamanhos, particularmente nos menores.

Além de publicar informações no seu site, um banco pode transformá-lo num
centro de distribuição da sua produção de relatórios e artigos. Este material pode ser
distribuído para o público em geral, mas pode também ser utilizado como atrativo
para a composição de um cadastro que possibilite a seleção de interessados em obter
informações sobre o banco e suas análises econômicas.

Dentro dessa perspectiva de distribuição de relatórios e análises, foi
considerada a utilização de download direto do site e a solicitação de material (via
eletrônica, em papel, vídeo ou CD-ROM) do banco através de formulários ou e-mail.
Enquanto o download é uma opção clara, a solicitação através de formulários pode
estar diluída através da disponibilização de formulários genéricos, que servem para
solicitar qualquer tipo de informação. Para efeito de comparação com a pesquisa
anterior, considerou-se nas solicitações apenas aquelas nas quais estavam implícitas
uma indicação de oferta de relatórios e análises.

ativos >.US$10 bilhões 20% 30% 52% 76%

8% 49% 8% 19%

ativos < US$500 milhões 4% 29% 2% 8%

% do total que fornecem este recurso 8% 35% 14% 28%

Tabela 3.8: Solicitação de materiais e download de textos

A solicitação de relatórios cresceu muito expressivamente, em especial nos
bancos de porte menor (tabela 3.8). Isto identifica estes bancos como mais
interessados na estratégia de oferecer informações detalhadas sobre suas empresas,
seus produtos e outros relatórios apenas aos usuários' do seus sites que as solicitarem
explicitamente. Com isso, podem ter um melhor controle sobre quem está interessado
em obter essas informações e manter um cadastro desses usuários.

3 Foi observado durante a pesquisa que a maior parte do material oferecido contra solicitações era caracterizado
como sendo dirigido a acionistas.
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A opção de se fazer download de textos também cresceu significativamente
em bancos de todos os tamanhos - apesar da predominância em bancos maiores _
indicando a utilidade do recurso. Os textos solicitados são basicamente de dois tipos:
informações financeiras da própria empresa e relatórios econômicos. Isso favorece
que textos de interesse não fiquem necessariamente em exposição no site, ocupando
um espaço desnecessário, uma vez que o número de usuários que farão uso desse
material é restrito, comparativamente com o número total de usuários do site.

Um outro recurso que sofreu um crescimento significativo foi o da utilização
de ferramentas de localização de endereços de agências (e caixas eletrônicos), alguns
oferecendo inclusive mapas detalhados, ou mesmo indicações para o motorista, para
chegar até eles. Apesar de se justificar seu uso em bancos com um grande número de
agências, esse recurso passou de 14% para 27% de utilização, considerando-se o total
dos bancos pesquisados. Para os bancos maiores, o crescimento foi de 36% para 70%
e para os bancos menores a variação foi de 2% para 10%. Os de porte médio tiveram
variação insignificante (de 18% para 19%).

1.2.4. Informações no nível avançado

Neste item estão a utilização de recursos de customização da informação
dentro do site, bem como da customização do site propriamente dito e de assinatura
de listas de correio eletrônico para atualização de informações.

Neste nível foi avaliada a utilização da Web como recurso para oferecer
informações selecionadas pelo próprio usuário. Assim, a customização do site foi
uma das possibilidades consideradas e que oferece ao usuário o conforto de escolher
o que ele quer e o que ele não quer ver no momento em que se conecta ao servidor do
banco. Apesar de ser um recurso que tem sido anunciado como uma das vantagens da
Web (Bloch et aI., 1996) para atender às necessidades individuais de cada
cliente/usuário, no período entre as duas pesquisas a possibilidade de customização
do site evoluiu apenas nos bancos maiores (tabela 3.9).
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nov.l1997 jan.l1999 novJ1997 janJ1999
ativos> US$tO bilhões 12% 22% 4% 32%

US$500 milhões < ativos <US$1 Obilhões 8% 5% 0% 12%
ativos < US$500 milhões 4% 3% 0% 4%

.% do total que tornecerneste recurso 7% 8% 1% 13%
Tabela 3.9: Informações no nível avançado

A subscrição em listas de informação via e-mail, no entanto, teve crescimento
muito significativo. Mesmo com a crescente resistência dos usuários da Web ao
"spam ", ou seja, ao envio indiscriminado de mensagens via e-mail, observa-se nos
bancos uma receptividade crescente ao recurso do e-mail para manter os clientes
informados sobre produtos, serviços, situação financeira do banco, e atualizações
sobre o panorama econômico.

-;1.3. Análise dos serviços de transação

1.3.1. Transação no nível básico

Neste item serão considerados os serviços que envolvem a possibilidade de
transação efetiva com o banco, embora estejam aqui excluídas as transações que
envolvam o acesso ao banco de dados do banco. São exemplos desta categoria: as
solicitações de abertura de contas, de cartões, de cheques e de outros serviços.

A solicitação de abertura de contas através da Web cresceu quase 70%, no
período de pouco mais de um ano entre as duas pesquisas (tabela 3.10), passando de
19% para 32%. Nesse item, a opção de solicitação de abertura de contas, via
formulário on-line no site, foi encontrada em 80% dos bancos que oferecem esta
alternativa, enquanto que em 20% dos casos o formulário encontrado no site deveria
ser impresso e enviado com assinatura pelo correio tradicional. É interessante notar
que, dos bancos que oferecem esta opção, 94% dos maiores e 86% dos menores
confiam no envio da solicitação através de formulário encriptado, enquanto apenas
54% dos bancos de porte intermediário utilizam esse mesmo recurso.
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ativos> US$10bilhões 32% 54% 28% 46%

US$500milhões< ativos <..US$10bilhões 18% 33% 26% 35%

ativos < US$500milhões 14% 21% 21% 19%

% do totaLque fornecem este recurso 19% 32% 24% 30%

Tabela 3.10: Solicitação de abertura de contas e de cartões

A solicitação de cartões (débito ou crédito) também cresceu no período entre
as duas pesquisas, mas num ritmo bem menor (25%). Da mesma forma que na
solicitação para abertura de contas, foram os bancos maiores que mais contribuíram
para o crescimento desta opção, com 64% de crescimento. Observou-se que nos
bancos menores houve ligeira queda na oferta da solicitação de cartões. Também
aqui, as principais opções estão divididas entre formulários on-line (61%) e
formulários impressos de página dos sites (20%). O restante dos bancos (19%)
encorajam o usuário a solicitar via e-mail ou através de um formulário específico no
site a ficha de solicitação do cartão.

novJ1997 janJ1999 novJ1997 jan.l1999
ativos> US$10bilhões 40% 59% 20% 35%

US$500milhões < ativos < US$10bilhões 28% 47% 10% 19%

ativos <US$500milhões 14% 31% 11% 13%

% do total que fornecem este recurso 24% 42% 12% 20%

Tabela 3.11: Solicitação de produtos de crédito e de investimento

As solicitações de empréstimo e de serviços de investimento (tabela 3.11)
também cresceram significativamente (75% e 67%, respectivamente). Mas se as
solicitações de produtos de crédito cresceram impactadas pelos bancos menores
(121 %), o crescimento da oferta das solicitações de produtos de investimento teve a
sua maior variação (90%) nos bancos de porte intermediário. No caso dos dois tipos
de serviço existe também a predominância dos formulários on-line contra a opção de
imprimir a solicitação do serviço e enviá-la pelo correio tradicional (74% das
solicitações de empréstimo e 87% das solicitações de produtos de investimento são
feitas diretamente no site).
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Entre as ofertas de produtos de empréstimo, a maior novidade fica por conta
dos formulários, que dão a resposta à solicitação do cliente imediatamente (em
questão de minutos) após o seu envio. Na amostra considerada para esse estudo,
foram encontrados três bancos que processam a solicitação do interessado em
adquirir tais produtos imediatamente após o seu envio e dão a resposta da pré-
qualificação para o empréstimo antes do usuário se desconectar do site.

Nos serviços de investimento, notou-se um crescimento da oferta de
transações com produtos de investimento no mercado de capitais, nos quais o próprio
usuário tem a opção de montar - e monitorar - o seu porta-fólio de ações. A oferta
desse tipo de serviço pelos bancos acompanha o sucesso recente que se tem
observado nos sites das corretoras especializadas em transações on-line no mercado
de ações.

ativos> US$10 bilhões 14% 3%8%

7% 7%US$500 milhões < ativos < US$10 bilhões 0%

ativos < US$500 milhões 5% 13% 7%

% do total que fornecem este recurso 4% 11% 6%

Tabela 3.12: Solicitação de talão de cheques e cancelamento de pagamentos

A solicitação de talões de cheque através do site também observou
crescimento (tabela 3.12). A mensuração da utilização desse serviço (bem como da
oferta de produtos de crédito e de investimento) pode estar um pouco mascarada, pelo
fato de nem sempre estarem disponíveis em áreas de livre circulação dentro do site (e
nem todos os sites possuem demonstrações disponíveis de todos os seus serviços).
Ainda assim, observa-se que não é um serviço de grande apelo para os bancos, já que
apenas 11% deles o disponibilizam.

Por outro lado, o cancelamento de pagamento de um cheque, serviço que não
havia sido identificado na pesquisa anterior, aparece agora em 6% dos sites
analisados. Outro serviço que ainda é incipiente (apenas dois sites o disponibilizam),
mas que indicam o potencial da Web no apoio à utilização de cheques é a
possibilidade de se obter na tela a imagem (frente e verso) deste documento de
pagamento. Foi detectada ainda a existência (3% da amostra) de um serviço pelo qual
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o cliente tem a possibilidade de customizar o seu cheque, escolhendo, por exemplo a
figura que virá estampada nele. O potencial de crescimento de serviços relacionados a
cheques, no entanto, estará sempre vinculado ao próprio crescimento do uso dos
cheques, opção que claramente vai contra a tendência atual dos bancos.

1.3.2. Transação no nível intermediário

A expressão Internet banking está associada à oferta de serviços classificados
nessa categoria. Neste item serão considerados os serviços que envolvem a
possibilidade de transação com o banco, envolvendo, inclusive, o acesso ao banco de
dados do banco. São exemplos desta categoria de serviço as consultas a saldos e
extratos, transferências de fundos e pagamentos de contas.

Com um crescimento maior que 150% no período de pouco mais de um ano
(tabela 3.13), a consulta que um cliente pode fazer às suas contas através da Web
mostra-se como a grande força impulsionadora do Internet banking. Se os bancos
maiores cresceram a oferta desse serviço em 125% e os de porte intermediário em
94%, o grande salto aconteceu entre os bancos menores: 211 % de crescimento.
Embora ainda signifique uma parcela menor (apenas 28% dos bancos menores
oferecem este serviço) se comparado com os bancos maiores, o crescimento do
Internet banking entre os bancos menores mostra como as barreiras de entrada para a
adoção desse tipo de serviço não estão relacionadas com custos de implantação. Em
outras palavras, os custos para a implantação do acesso a contas pela Web são baixos
o suficiente para motivar, mesmo os bancos que possuem menos recursos
disponíveis, o investimento em inovações tecnológicas. Por outro lado, a utilização
destes serviços pelos bancos maiores já se aproxima da saturação (81%),
praticamente não significando mais novidade diante da concorrência.

nov.l1997 jan.l1999

ativos > bilhões 36% 81% 4% 3%

U5$500 milhões <ativos < U5$10 bilhões 18% 35% 10% 7%

ativos milhões 9% 28% 2% 6%

%do total que fornecem este recurso 17% 43% 5% 5%

Tabela 3.13: Web banking em funcionamento e anunciado
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Foram também identificados os bancos em cujo site se anuncia para breve a
adoção do Internet banking, Observa-se que o índice de 5% dos sites analisados nas
duas pesquisas indicam a adoção dos serviços em futuro próximo. Isto significa um
total de 6% na primeira pesquisa e 9% na segunda, entre os bancos que não tinham
esse serviço e o estavam preparando. Considerando ainda que esse tipo de anúncio
está vinculado a um futuro geralmente não superior a dois ou três meses, e que nem
todos os bancos anunciam o serviço antes de lançá-lo, pode-se esperar um
crescimento ainda maior para o próximo ano. E, corroborando as afirmações feitas no
parágrafo anterior, o crescimento nos bancos menores tende a ser o mais expressivo
do universo considerado.

16%

0% 7%

5% 10% 14%

7% 14%

7% 25% 4% 9%

Tabela 3.14: Forma de adesão ao Web banking

Mas se a oferta dos serviços de Internet banking parece estar obviamente
vinculada à forma de operação dos bancos num futuro próximo, parece ainda não
haver total clareza sobre ó canal de adesão ao serviço (tabela 3.14), talvez fruto da
incerteza sobre quem é o cliente-usuário on-line. Embora a adesão, baseada em
formulários on-line, tenha crescido muito mais do que aquela baseada em formulários
enviados pelo correio tradicional, mesmo assim, a soma das duas possibilidades é
ainda inferior ao número de sites que oferecem serviços de consulta a contas pela
Internet, indicando que alguns bancos (21% dos que oferecem o serviço) ainda
exigem que a adesão seja feita por telefone ou pessoalmente, numa agência física.

Em termos de adesão on-line, os bancos menores - exatamente os que mais
cresceram na oferta do serviço - apenas dobraram a oferta dessa opção, enquanto os
de porte intermediário triplicaram e os bancos maiores aumentaram em mais de sete
vezes a mesma oferta. Já na adesão via formulário impresso do site os números
indicam uma situação inversa: os bancos maiores tiveram um crescimento
insignificante, os intermediários cresceram um pouco mais e os menores foram os
que mais cresceram na oferta desta opção.

121



Os serviços padrão (tabela 3.15) encontrados num site que oferece Internet
banking são: a consulta de saldo e extrato de contas, associados à possibilidade de
transferência de valores entre contas diferentes dentro do mesmo banco. Dentro da
amostra analisada, apenas dois bancos oferecem serviços de consulta a saldos e
extratos sem oferecer a possibilidade de transferência.

nov.1997 jan.l1999 nov./1997 jan./1999
ativos> US$10 bilhões 36% 81% 28% 78%

US$500 milhões < ativos < US$10 bilhões 18% 35% 18% 33%

ativos < US$500 milhões 9% 28% 9% 28%

% do total que fornecem este recurso 17% 43% 16% 41%

Tabela 3.15: Serviços padrão de Web banking

O serviço de pagamento de contas (tabela 3.16), que engloba transferências
para outros bancos e, em alguns casos, até mesmo a emissão de cheques
administrativos, é outro serviço que compõe o perfil do Internet banking. Devido ao
aumento da oferta de Internet banking, esse serviço também cresceu muito no período
entre as duas pesquisas, embora a parcela dos sites que oferecem esta opção em
relação aos que têm Internet banking tenha caído de 86% para 80%. Analisando-se os
resultados com os bancos separados por tamanho do ativo, observa-se que a
porcentagem dos bancos maiores que estão oferecendo a opção de pagamento de
contas passou de 67% para 77% dos que têm Internet banking; os bancos
intermediários e menores caíram de 100% para 87% e 80%, respectivamente.

nov./1997 jan.l1999 nov.l1997 jan.l1999

ativos> US$10 bilhões 24% 62% 24% 73%

US$500 milhões < ativos < US$10 bilhões 18% 30% 10% 30%

ativos < US$500milhões 9% 22% 5% 19%

% do total que fornecem· este recurso 15% 34% 11% 36%

Tabela 3.16: Pagamento de contas e teste do serviço

Dentre os bancos que oferecem os serviços de Internet banking, 85%
informam o preço para uso do serviço. Destes, 78% não cobram nenhuma taxa pelo
uso dos serviços básicos de consultas a posição de contas e transferências. No
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entanto, 50% deles cobram para uso dos serviços de pagamento de contas. Ainda
26% permitem um período que varia de 2 a 12 meses de experiência com o serviço
sem qualquer cobrança e 9% cobram uma taxa de serviço que depende do saldo do
cliente.

A oferta de um recurso que permita a demonstração do serviço de Internet
banking é muito útil para que o usuário do site possa avaliar os benefícios da sua
utilização. O fato da oferta desses "demos" ter aproximadamente triplicado no
período entre as duas pesquisas, mostra que os próprios bancos também avaliam
positivamente este recurso como meio de atrair usuários e clientes para o serviço
propriamente dito.

Outro serviço que está associado com o uso do Internet banking é a
possibilidade de download de informações da conta do cliente para softwares de
administração financeira, do tipo Money, da Microsoft, e Quicken, da Intuit. No
geral, 82% dos sites que têm Internet banking oferecem este tipo de serviço, sendo
77% entre os bancos maiores, 93% entre os bancos intermediários e 80% entre os
bancos menores.

ativos> US$10 bilhões 52% 54% 20% 16%

.uS$500milhões < :ativos <,US$10 bilhões 54% 58% 5% 9%

ativos :'::US$SOO.milhões' 16% 21% 7% 11%

% do total que fornecem esterecurso 36% 39% 9% 12%

Tabela 3.17: Uso de home banking via software proprietário

Avaliou-se também na pesquisa a evolução das informações sobre softwares
proprietários de home banking nos Web sites dos bancos (tabela 3.17). A evolução do
uso deste tipo de home banking foi insignificante para os bancos que já estão na Web,
indicando a predominância do Internet banking como canal preferencial para o home
banking, Mesmo a oferta do software de home banking para download a partir do site
praticamente não evoluiu, o que pode indicar que este tipo de alternativa está em
processo de esvaziamento.
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1.3.3. Transação no nível avançado

Nesta categoria estão serviços que envolvem algum tipo de transação que
indique um passo na direção do envolvimento maior do banco com atividades do
comércio eletrônico em geral, seja avalizando comerciantes e com isso incentivando
as transações feitas diretamente pela Web, seja pelo incentivo ao uso de dinheiro
eletrônico ("e-cash"). Incluem-se também nesta categoria bancos que têm uma
perspectiva de ser completamente on-line, ou seja, aqueles que procuram criar urna
alternativa completamente virtual de relacionamento com seus clientes.

A adoção de alternativas nesta categoria ainda é muito incipiente (tabela
3.18). Por se localizar na fronteira da experimentação, não há ainda a possibilidade
de se conhecer exatamente a extensão da utilidade dos recursos desta categoria. No
caso de associações com comerciantes, no sentido de avalizar o comércio via Web,
essa análise não havia sido feita na pesquisa anterior, portanto, não se pode fazer
nenhuma comparação. No entanto, observa-se um interesse dos bancos maiores em
fazer valer este recurso.

Tabela 3.18: Transação avançada

Com relação ao uso (ou incentivo) do dinheiro eletrônico, observa-se que essa
ainda não é uma questão de grande importância para os bancos. Se na pesquisa
anterior um único banco (do grupo intermediário) promovia o uso do "e-cash", na
pesquisa atual esse mesmo banco não promove mais o recurso, embora dois outros
que não o faziam anteriormente (do grupo dos maiores), tenham passado a fazê-lo. É
preciso ainda continuar a observar como os bancos vão aderir (ou não) ao dinheiro
eletrônico, para se poder tecer comentários mais conclusivos.
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Dois bancos que constam da amostra são empresas desenhadas para funcionar
no mundo da Web. Eles já faziam parte da pesquisa anterior e não foi identificado
nenhum outro que tenha vindo se juntar ao grupo dos bancos totalmente virtuais.

Há ainda bancos que promovem o comércio eletrônico em seus sites, mas,
nesse caso, a Web é utilizada apenas como instrumento de divulgação das
potencialidades do comércio virtual e do engajamento dos bancos em projetos
específicos. Este trabalho de promoção/divulgação não foi classificado no item
transação avançada, mas, sem dúvida, reconhece-se que estas empresas podem no
futuro próximo tomar iniciativas com o objetivo de usar o seu site como plataforma
de lançamento para produtos que serão classificados nesta categoria.

1.4. Análise dos serviços de relacionamento

1.4.1. Relacionamento básico

No nível de relacionamento básico estão sendo consideradas as alternativas de
uso do site para obter informações sobre os clientes, com o objetivo de estabelecer
mecanismos que possam servir de retomo sobre a qualidade dos serviços e produtos
já oferecidos, e para influenciar no desenvolvimento de novos produtos e serviços e
com isso contribuir para aumentar a fidelidade dos clientes ao banco.

84% 60% 67%10% 62%

54%92% 23% 53% 47%

84% 18% 46% 56% 64%

Tabela 3.19: Relacionamento básico

Nesta categoria de. serviços enquadra-se a disponibilização no site de um e-
mail genérico do banco, e-mail de departamentos específicos ou mesmo de
funcionários e ainda formulários que podem funcionar como ferramenta de coleta de
informações dos clientes e usuários que freqüentam o site (tabela 3.19).
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A oferta de um e-mail genérico aumentou para todos os bancos, mas nem o
crescimento mais acentuado (35%) deste recurso nos bancos maiores, evitou que eles
continuem sendo os que percentualmente disponibilizem menos este serviço. A
explicação para isso pode estar na preferência pelo uso de formulários, em oposição
ao e-mail puro e simples, que, em tese, são mais fáceis de serem configurados para o
redirecionamento das mensagens dentro do banco, segundo seu objetivo e o setor
responsável pela resposta. A mesma explicação serve para entender a variação da
disponibilização dos endereços de e-mail de funcionários/departamentos: cresceu
muito nos bancos menores e intermediários (130% e 500%, respectivamente)
enquanto decaiu nos bancos maiores (-20%). Digno de nota são os bancos (2% do
total) que não oferecem nenhuma alternativa para que os usuários/clientes entrem em
contato com o banco.

Para testar a capacidade de resposta dos bancos às solicitações via e-mail.Ycà
realizado um teste, enviando-se uma questão a alguns bancos da amostra. No total
foram encaminhadas mensagens a 22 bancos (15% da amostra total, compreendendo
16% dos bancos maiores, 9% dos bancos intermediários e 17% dos bancos menores t
perguntando sobre preços cobrados pelos serviços de Internet banking e também
sobre a oferta do recurso de download de informações para softwares de
administração financeira. Foram obtidas respostas satisfatórias de 77% dos bancos
consultados, sendo 100% entre os bancos maiores, 25% entre os intermediários e
83% entre os menores. Destas respostas, 82% foram enviadas em menos de 24 horas,
sendo 83% entre os bancos maiores, 100% entre os bancos intermediários e 80%
entre os menores.

1.4.2. Relacionamento intermediário

Como relacionamento intermediário foram considerados os serviços que além
de oferecerem a oportunidade para o banco conhecer um pouco mais as
características, necessidades e interesses dos clientes/usuários do site, também
oferecem recursos mais interativos, que permitam algum nível de personalização e/ou
customização dos dados que os clientes/usuários disponibilizam.

4 Considerarndo-se que foram enviadas apenas para bancos que possuem serviços de Internet banking, as
mensagens dirigiram-se a 34% dos bancos que oferecem este serviço, sendo 21% entre os bancos maiores, 27%
entre os intermediários e 57% entre os menores.
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ativos> US$10 bilhões 48% 76% 8% 24% 4% 27%

US$500 milhões < ativos <US$10 bilhões 54% 49% 5% 30% 8% 9%

ativos < US$500 milhões 23% 50% 4% 7% 0% 0%

%:do total que fornecem este recurso 38% 56% 5% 18% 3% 9%

Tabela 3.20: Ferramentas de relacionamento intermediário

Dentre os recursos classificados nesta categoria, o mais freqüente é a
calculadora (tabela 3.20). Há calculadoras de todos os tipos e o crescimento (47%) da
sua adoção, indica a sua utilidade e o seu potencial para atração dos usuários.
Acredita-se que o uso das calculadoras deva ser estudado com mais detalhes no
futuro, pois a sua diversidade é muito grande e há potencial nesse recurso para
impulsionar a sofisticação dos serviços de relacionamento dentro de um site.

'Há outros recursos interativos que não podem ser classificados exatamente
como calculadoras, mas que, da mesma forma, podem ser utilizados para atrair
usuários para o site por oferecerem serviço de algum valor. Como, por exemplo, o
conversor de moedas, auxiliares no planejamento de seguros, mudanças, e de outros
serviços financeiros. O crescimento na adoção destes recursos (72%) foi ainda mais
expressivo que o das calculadoras, indicando também seu potencial de utilidade.

Algumas ferramentas ajudam na customização, seja sugerindo um produto
adequado a aquele cliente específico, seja orientando-o para que ele aprenda a
reconhecer o seu perfil, segundo o jargão do mercado financeiro. Por estar geralmente
associado a produtos de investimento, estas ferramentas tiveram crescimento bastante
significativo (575%) entre os bancos maiores, mais afeitos a este tipo de produto. A
identificação do tipo de conta corrente mais adequado a cada cliente, embora seja
interessante para bancos de todos os tamanhos, ainda não está sendo muito utilizada
pelos bancos menores.

Há ainda diversos outros recursos incluídos nesta categoria que não foram
classificados isoladamente, por não ter sido identificado ainda um perfil comum entre
eles. Como exemplo destes recursos, pode-se mencionar a utilização de canais para
oferta e busca de imóveis, o "instant cal! back", pelo qual o usuário envia uma
mensagem e um representante do banco telefona de volta imediatamente. Embora
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haja potencial para a evolução no uso destes serviços, não está claro como serão
explorados pelos bancos.

1.4.3. Relacionamento avançado

Não foi encontrado ainda nenhum banco que se utilize de recursos possíveis
de serem classificados nesta categoria. Estes são recursos que demandam um maior
poder de estruturação do banco para o serviço via Web e isso implica em um impacto
maior na estrutura interna da organização. São exemplos desta categoria o
atendimento on-line do cliente/usuário - via "chat" ou videoconferências - para
consultas variadas e fóruns de discussão.

o uso de fóruns de clientes, por exemplo, já foi anunciado (Lebowitz, 1996)
como sendo de grande utilidade para os bancos, mas na prática, o seu uso não só não
avançou, como mesmo bancos que haviam adotado o recurso anteriormente já o
abandonaram.

Alguns serviços que podem ser classificados nesta categoria não são
identificáveis unicamente através da análise do Web site. Um exemplo é a capacidade
do banco processar as demandas de clientes/usuários com o objetivo de dimensionar
novos produtos, ou desenhar produtos personalizados.

2. Serviços oferecidos em Web sites de bancos na Espanha

o objetivo deste relatório é apresentar um panorama dos serviços oferecidos
por Web sites de bancos e "caias de ahorro" na Espanha, baseado em levantamento
feito durante o mês de março de 1999.

2.1. A amostra estudada

De um total de 180 bancos e 56 caias identificadas em operação na Espanha 6,

foram analisados 63 Web sites, sendo 21 de bancos e 42 de caias. Esta amostra foi.
levantada junto a listas de bancos na Web nos sites da BankWeb.com, no Yahool, no
AUSBANC7

, na CECA8 e no Olé9
, site de busca espanhol. Observou-se que existe

5 Relatório da Price Waterhouse comentado em Financiai Technology International Bulletin, 1996.
Ó Informação obtida junto ao Web site do Banco de Espana, o Banco Central espanhol <www.bde.es>
7 La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Espana <www.ausbanc.com>
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uma quantidade percentual de sites de cajas na Web muito mais expressiva do que a
de sites de bancos (tabela 3.21) na Espanha, e a amostra reflete esta realidade.

Tabela 3.21: Características da amostra

Existem três grupos principais no sistema bancário da Espanha: os bancos
privados, as cajas e as instituições oficiais de crédito'". Os primeiros são os mais
importantes, por concentrarem as maiores empresas do setor. O segundo grupo mais
importante é o das cajas, que predominam em áreas pouco atraentes para os bancos
líderes. As cajas estão também entre as principais instituições de crédito pessoal e
para pequenas e médias empresas, tendo assim um importante papel no mercado
financeiro de varejo. O terceiro grupo, as instituições oficiais de.crédito, são bancos
de fomento de políticas governamentais e não foram consideradas nesta pesquisa.

Numa comparação do volume de depósitos médio dos bancos e cajas da
amostra, os primeiros ficam num patamar superior a $2,5 trilhões de pesetas,
enquanto que as cajas ficam abaixo de $900 bilhões de pesetas.

Para definir a amostra, também verificou-se a importância relativa dos bancos
no mercado interno espanhol, baseado em artigos que discutem a adoção da Web por
bancos na Espanha (Yraolagoitia, 1997; GalIego, 1998; Ontafíon, 1997). Ainda
comparou-se a lista ranqueada dos maiores bancos e cajas da Espanha!', na qual foi
observado que dentre os 10 principais bancos por volume de depósitos, 9 estão
presentes na amostra. Entre as cajas, analisou-se uma porcentagem bastante
significativa do universo (77%), incluídas na amostra todas as principais empresas
deste segmento.

8 Confederación Espafíola de Cajas de Ahorro <WWW.cecaes>
9 <www.ole.com>
10 Spain, banking Web [bttp:l/lcweb2.loc.gov/cgi-binlquery/r?frdlcstdy:@field(DOCID+esOI07)]
11 Publicada em "Informe Mensual de Servicio de Estudios de La Caixa", n° 14 de Mayo/99.
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Assim, pode-se afirmar que a amostra de bancos e cajas trabalhada neste
estudo é significativa da realidade bancária on-line na Espanha, em particular das
empresas de varejo do setor.

2.2. Análise dos serviços de divulgação de informações

2.2.1. Informações institucionais

Como bancos em outros países e mesmo outras empresas na Web, os bancos e
cajas na Espanha disponibilizam on-line informações promocionais sobre seus
produtos e sobre a própria empresa. Como se pode ver pela tabela 3.22, mais de três
quartos dos bancos e cajas na Espanha disponibilizam informações sobre a situação
financeira da empresa, mas apenas um quarto dos bancos - e nenhuma das cajas -
apresenta o valor da sua ação no mercado.

. :':.:'

::: .
Bancos' 76% 24% 52% 33%

Cajas 79% 30% 88%

Total dos sites 78% 8% 38% 70%

Tabela 3.22: Posição financeira da empresa e informações institucionais

A metade dos bancos e quase um terço das cajas analisadas usa seus sites
como um canal de notícias. Os números, sobre as informações que os bancos e cajas
divulgam em seus sites, guardam uma similaridade com as coletas feitas em bancos
de outros países, onde os bancos maiores também têm mais preocupação com a
divulgação de notícias, enquanto os bancos menores (no caso, as cajas) se preocupam
mais em manter os laços com a comunidade. Se em quase 90% dos sites de cajas
encontram-se informações de interesse da sua comunidade, apenas pouco mais de um
terço dos bancos faz o mesmo (tabela 3.22). Isto se explica pelo vínculo forte que as
cajas têm com a comunidade, dado que são empresas sem fins lucrativos e que
devem reverter seus beneficios a obras sociais.
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2.2.2. Informações no nível básico

Como mostra a tabela 3.23, o endereço para localizar as agências e escritórios
dos bancos e cajas podem ser vistos na grande maioria dos sites analisados. A tabela
também mostra bancos e cajas com preocupação em divulgar os seus preços: cerca de
60% dos sites analisados divulgam estas informações, sendo que os bancos são mais
efetivos na exposição das suas tarifas.

91% 56% 26% 12%

89% 61% 30% 14%

Tabela 3.23: Informações sobre endereços, preços, artigos e empregos

Os artigos e análises econômicas foram encontrados em quase um terço dos
sites analisados, embora a incidência dessas informações em sites.de bancos seja bem
maior do que nos sites das cajas. Ofertas de emprego, entretanto, são encontradas em
um número relativamente pequeno de sites. Também aqui se percebe que os bancos
estão aproveitando a Web como instrumento de recrutamento com muito mais
freqüência que as cajas.

Tabela 3.24: Informações sobre o Euro, e-mail, dicas financeiras e uso de outra línguas

Sintonizados com a unificação da moeda na Europa, um grande número de
bancos e cajas usam seus sites para esclarecer clientes, acionistas e outros visitantes
de seus sites sobre o Euro (tabela 3.24). Dicas financeiras e uso de outras línguas são
encontradas em quase 40% dos sites, embora os bancos (empresas maiores na média)
tenham supremacia sobre as cajas neste item.
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2.2.3. Informações no nível intermediário

Neste item estão as informações que são obtidas a partir da utilização de
algum recurso específico da Web, ou também através de uma solicitação explícita do
usuário que vai até o site.

A tabela 3.25 mostra que o uso de links a outros sites, recurso básico da Web,
é mais freqüente em sites de cajas do que em sites de bancos, indicando que as
empresas maiores tendem a ver seus sites como ponto final para um navegador da
Web. Aparentemente essa posição é um contra-senso, se forem consideradas suas
características propícias ao "surf" de site a site. Além disso, os links podem contribuir
para ampliar a gama de informações oferecidas sem que se tenha de ampliar o
número de páginas do site. E, afinal, o mais provável é que uma vez que o cliente se
conecta à Web, ele não necessita se restringir à visita apenas ao site do banco.

Total dos sítes 9% 25% 38%

81%Cajas 5% 19% 28%

75%

Tabela 3.25: Links, ferramentas de busca, solicitações e download de textos

As ferramentas de busca, outro recurso tão comum de sites Web, são
relativamente pouco utilizadas em sites de bancos. Este recurso é mais utilizado pelos
bancos de maior porte, talvez porque os sites tendem a ser maiores nas empresas
maiores.

A solicitação de informação é também mais freqüente nos bancos, se
comparado com as cajas. A opção de se fazer download de textos, apesar de ainda
pouco utilizada, é também mais comum nos bancos que nas cajas.

2.2.4. Informações no nível avançado

Neste item estão a utilização de recursos de customização da informação
dentro do site, bem como da customização do site propriamente dito e de assinatura
de listas de correio eletrônico para atualização de informações.
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Observa-se que os bancos e cajas na Espanha praticamente não utilizam os
recursos deste nível. Com exceção de um único site que oferece o serviço de
assinatura por e-mail, não se encontra nenhum destes serviços nos sites analisados.

2.3. Análise dos serviços de transação

2.3.1. Transação no nível básico

A tabela 3.26 mostra que, na Espanha, os bancos pouco se utilizam dos seus
sites para tentar conquistar clientes on-line. Mesmo que haja limitações na legislação,
como no caso do Brasil onde é exigida a presença fisica do cliente perante um
representante do banco para a abertura de contas, a Web pode servir para atrair novos
clientes com a oferta de um formulário de intenção de abertura de contas.

Total de sites 3% 8% 38% 16% 25%

Tabela 3.26: Transação básica

Se quase um quinto dos bancos aceitam solicitação de cartões através de seus
sites, entre as cajas, apenas uma oferece o mesmo serviço. Comparando a solicitação
de cartões com a solicitação de cheques através do site pode-se ter uma dimensão da
utilização dos meios de pagamento no país. As informações coletadas nesta pesquisa
sugerem que na Espanha o uso de cheques seja ainda mais freqüente do que o de
cartões.

Já as solicitações de produtos de investimento são mais comuns do que as de
empréstimo nos sites de bancos e cajas na Espanha. Esta situação difere do que
acontece nos EUA 12, por exemplo, onde a oferta de serviços de empréstimos são mais
comuns nos sites de bancos. Os empréstimos podem ser solicitados mais nos bancos
do que nas cajas, situação que se repete também para a solicitação de produtos de
investimento e de talões de cheque, em padrão semelhante ao levantamento feito nos
bancos dos EUA.

12 Vide informação sobre os bancos nos EUA no item anterior deste relatório.
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2.3.2. Transação no nível intermediário

o serviço básico do chamado Internet banking é encontrado numa
porcentagem bastante alta, se comparada com outros países 13. Mais de 70% de bancos
e cajas oferecem serviços de consulta a saldos e extratos, o que é um número muito
expressivo (tabela 3.27). Os sites que oferecem o recurso de transferência de fundos
para diferentes contas de um mesmo correntista estão também num patamar bastante
alto. Já a transferência de fundos entre diferentes instituições é possível de ser feita
em mais de metade dos sites analisados.

77% 74% 65% 5%

62%

75% 70% 59% 16%

Tabela 3.27: Transação no nível intermediário

Se for considerado que estes serviços - consulta a posição de contas correntes
e transferência on-line de recursos - caracterizam o serviço padrão de Internet
banking, verifica-se que as cajas na Espanha são um pouco mais arrojadas do que os
bancos na oferta de serviços pela Web. De qualquer forma, a oferta destes serviços no
país, inclusive entre os bancos, está em nível bastante alto.

Já a oferta de pagamentos on-line, que é um serviço mais sofisticado, é
encontrada basicamente nos bancos, com poucas entre as cajas analisadas
disponibilizando o serviço.

O alto índice de adoção do Internet banking por bancos na Espanha, mesmo
entre as empresas de menor porte, as cajas, mostra como a adoção deste serviço não
sofre muitas restrições em termos de custo de implantação e segurança. Isto
demonstra que o custo de implementação é acessível aos bancos e os mesmos têm
confiança de que estão atuando em um ambiente em que é possível fazer transações
seguras.

13 Vide informação sobre os bancos nos EUA e no Brasil, contidos respectivamente nos itens anterior e posterior
deste relatório.
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Como mostra a tabela 3.28, há uma expressiva utilização do serviço de criação
on-line de porta-fólio de investimento, tendência que se observa também em outros
países. O serviço de corretagem on-line é um dos que mais se desenvolvem no
universo da utilização da Web pelas empresas do mercado financeiro. O sucesso que
as corretoras estão fazendo na Web conta também com o nível dos usuários deste tipo
de serviço, afinado com o uso da tecnologia e de alto poder aquisitivo, em níveis
superiores ao do usuário dos serviços básicos de Internet banking.

5% 12% 0% 47% 9%

62%

11% 13% 20% 45% 9%

Tabela 3.28: Outros serviços de transação intermediária

A.possibilidade de fazer download de informações da conta para utilização em
algum 'software de administração financeira é ainda pouco utilizado e se restringe aos
bancos, não tendo sido identificada a sua adoção pelas cajas. Há que se considerar,
entretanto, que muitas vezes este serviço é mal divulgado nos Web sites para um
visitante que não é cliente do banco e não tem acesso às áreas restritas. Portanto, os
números apresentados aqui devem estar subestimando a oferta real deste serviço.
Principalmente se for considerada a divulgação feita do software Effectivo 98,
concorrente local para o Money e o Quicken. De qualquer forma, os bancos parecem
estar mais engajados do que as cajas na oferta do download de informações para
softwares de administração financeira.

A promoção do software de PC banking é também encontrada mais em bancos
do que em cajas, indicando que os bancos iníciaram o processo de desenvolver
acesso remoto às contas dos clientes há mais tempo do que as cajas. O uso de demos
que apresentem ao usuário como funciona o Internet banking é encontrado em pouco
menos da metade dos sites analisados. Isto significa que mais da metade dos bancos
que oferecem Internet banking disponibilizam um demo para os visitantes do site.

Entretanto, menos da metade dos clientes correntistas de bancos e cajas que
oferecem Internet banking pode aderir ao serviço diretamente do site. A maioria dos
sites perde a oportunidade de facilitar e incentivar a utilização do serviço bancário via
Web, uma vez que se há segurança suficiente para realizar uma transação bancária,
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como imaginar que não é possível fazer o cadastramento dos clientes do serviço
dentro do próprio site't

Entre os sites que oferecem Internet banking, são poucos os que deixam claro
para os potenciais usuários o quanto será cobrado pelo serviço. Pôde-se identificar
esta informação em apenas um quarto dos que oferecem Internet banking. E os que
falam algo sobre o custo pelo serviço, afirmam que ele é gratuito, embora alguns
anunciem esta gratuidade por um limite de tempo definido (doze meses num caso e
três meses em outro), ou por um número limitado de acessos mensais (no caso, 20
acessos são gratuitos). Um outro site oferece uma distinção entre os serviços,
cobrando apenas pelas transferências interbancárias. A falta de uma informação mais
precisa sobre o custo do serviço é prejudicial à sua adoção, pois não deixa claro para
os potenciais usuários as vantagens que ele obteria ao optar pelo serviço.

2.3.3. Transação no nível avançado

Os bancos e cajas na Espanha não estão muito envolvidos com serviços nesta
categoria. Da amostra considerada, apenas 3 empresas, sendo dois bancos e uma caja,
oferecem algum tipo de shopping virtual conectado com o site do banco. E um banco
apenas disponibiliza um serviço envolvendo a promoção do dinheiro eletrônico.

2.4. Análise dos serviços de relacionamento

2.4.1. Relacionamento básico

Nesta categoria de serviços estão enquadrados a disponibilização no site de
um e-mail genérico do banco e ainda formulários que podem funcionar como
ferramenta de coleta de informações dos clientes e usuários que freqüentam o site
(tabela 3.29).

Total de sites 59% 61%

Tabela 3.29: Relacionamento básico
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Por ser um recurso tão elementar, seria de se esperar que todas as empresas
que estão na Web ofereçam serviços nesta categoria. Mas seguindo o que já foi
observado em bancos de outros países'", os bancos maiores dão preferência ao uso de
formulários, enquanto os menores (as cajas) são mais adeptas do endereço eletrônico
puro e simples.

Para testar a capacidade de resposta dos bancos às solicitações via e-mail, foi
realizado um teste, enviando uma questão a alguns bancos da amostra. No total foram
encaminhadas mensagens a 15 empresas (10 cajas e 5 bancos) perguntando sobre
preços cobrados pelos serviços de Internet banking e também sobre a oferta do
recurso de download de informações para softwares de administração financeira.
Foram obtidas respostas para 8 das mensagens enviadas, sendo 7 das cajas e apenas 1
entre os bancos. Destas respostas, 5 chegaram em menos de 24 horas após a consulta,
e 3 chegaram em 48 horas.

2.4.2. Relacionamento intermediário

As calculadoras são os recursos mais utilizados dentre os classificados nesta
categoria. Cerca de 40% dos sites visitados oferecem algum tipo de simulador de
empréstimo, de investimento ou de poupança. Vale notar que, na oferta de
calculadoras, os bancos e as cajas estão equivalentes, não sendo, portanto, este um
serviço em que a capacidade de investimento da empresa seja um elemento
significativo.

Ferramentas para a identificação do perfil do investidor e outros recursos de
aconselhamento foram encontrados em 14% dos sites avaliados na Espanha, estando
este tipo de recurso praticamente restrito aos sites de bancos. Foram observadas
também um número significativo de sites com oferta de serviços que auxiliam a quem
está procurando imóveis para comprar. Em um dos casos observados, o usuário pode
localizar um imóvel com as características desejadas (casa ou apartamento; número
de quartos e banheiros; etc.) através do site e, caso ache a oferta interessante, fazer
diretamente uma contra-oferta de compra, contando ainda com o apoio do banco para
um possível financiamento de hipoteca.

14 Vide informação sobre os bancos nos EUA e no Brasil, contidos respectivamente nos itens anterior e posterior
deste relatório.
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2.4.3. Relacionamento avançado

Assim como ocorreu com os bancos nos EUA, não foi encontrado nenhum
site de banco na Espanha oferecendo serviços que pudessem ser classificados nesta
categoria. Como já foi dito antes, para oferecer este tipo de recurso, um banco
necessita criar uma estrutura que pode ter maior impacto para a organização. Além
disso, serviços nesta categoria como podem não ser identificáveis unicamente através
da análise do Web site.

3. Serviços oferecidos em Web sites de bancos no Brasil

Este relatório apresenta a atualização das informações sobre a utilização da
Web de bancos no Brasil e é continuação de trabalhos semelhantes realizados em
1997 e 1998. As informações aqui apresentadas estão baseadas em coleta de dados
realizada no mês de maio de 1999.

o 3.1. Amostra estudada

De um total de 199 bancos em operação no Brasil15
, foram analisados em

maio de 1999, 81 Web sites de bancos. Esta amostra foi levantada junto a listas de
bancos na Web nos sites da BankWeb.com, no Yahoo!, no site da FEBRABAN16

, e
junto à ABBC17

. A tabela 3.30 compara os bancos analisados na amostra de 1999
com aquelas realizadas em pesquisas anteriores (Diniz, 1998b). Mesmo que o número
total de bancos com sites na Web seja sempre um pouco superior ao número de sites
analisados, considerou-se para este estudo apenas aqueles que estavam em
funcionamento regular no período da coleta de dados. Assim, pode-se ter uma idéia
bastante próxima da evolução do número de bancos que operam no Brasil e que estão
com um site na Web.

1Sf:dificil precisar o número exato de bancos que haviam em operação no mês de cada coleta de dados, uma vez
que o sistema bancário está num período de muitas transformações. Os números usados foram extraídos de
informação publicada pela FEBRABAN no relatório "Desafios e Perspectivas da Tecnologia da Informação",
distribuído no IX Congresso Internacional de Automação Bancária, realizado em junho de 1999 em São Paulo.
"Federação Brasileira das Associações de Bancos <www.febraban.org.br>
17Associação Brasileira de Bancos Comerciais <www.abbc.org.br>
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55 73 81

1997 1998 1999

215 201 199

25,5% 36,3% 40,7%

Tabela 3.30: Web sites de bancos analisados

As informações dos bancos na amostra de 1999 foram tabuladas segundo dois
critérios: o primeiro com relação aos ativos totais (Ranking FGV de Bancos, 1999) e o
segundo conforme o tipo de banco. Dentro da categoria ativos totais, os bancos foram
divididos em três grupos, de forma a se destacar os bancos de grande, médio e
pequeno porte. No primeiro grupo estão os bancos que têm ativos superiores a 2% do
total consolidado do setor. No segundo grupo estão os bancos cuja participação no
ativo total consolidado esteja entre 0,2% e 2%. No terceiro grupo são considerados os
bancos com participação no ativo consolidado inferior a 0,2%.

.Corn relação aos tipos, os bancos analisados foram. agrupados em três
categorias, dependendo da origem do capital: estatal, privado nacional e estrangeiro.
Na primeira categoria estão bancos sob controle de estados e do governo federal no
período da coleta de dados. Na segunda categoria estão as empresas cujo capital é de
controle de grupos nacionais. Na terceira categoria estão agrupados os bancos com
capital 100% estrangeiro e aqueles formados pela associação de capital estrangeiro
com capital nacional.

Vale ressaltar que esta divisão da amostra de bancos nas duas dimensões -
porte e origem do capital - identifica os principais grupos estratégicos do setor
bancário no Brasil. Para melhor entender as estratégias utilizadas dentro do setor
bancário, tomou-se os cinco grupos estratégicos do setor como (1) privados
pequenos, (2) privados de porte médio, (3) privados de grande porte, (4) estrangeiros
e (5) estatais, seguindo divisão proposta por Barros Jr. et al. (1999).

Na tabela 3.31 são apresentados os dados percentuais das amostras
comparadas entre si, tomando como base os critérios de porte e tipo (controle
acionário) dos bancos analisados. Observa-se que as amostras mantiveram padrão
semelhante nas três coletas, o que ajuda a validar a comparação das amostras para
efeito de análise da evolução do uso da Web nos bancos no Brasil.
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As variações mais significativas observadas foram, em primeiro lugar, o
crescimento dos bancos estrangeiros e a redução dos estatais nas amostras, o que
corresponde a fenômeno semelhante ocorrido no mercado bancário brasileiro no
período. Em segundo lugar as amostras apresentam uma ligeira variação entre os
bancos de porte médio e pequeno, indicando um crescimento dos bancos menores em
detrimento dos médios, enquanto os maiores não sofreram variação significativa.
Pode-se interpretar esta variação na composição dos bancos por porte como sendo
devida à crescente entrada de bancos menores na Web.

1997 1998 1999

Tabela 3.31: Características das amostras estudadas

3.2. Análise dos serviços de divulgação de informações

3.2.1. Informações institucionais

A tabela 3.32 indica os sites que estão exibindo informações financeiras,
notícias e outras informações sobre quem são os executivos dos bancos. Os números
indicam o crescente interesse na divulgação das informações financeiras da empresa
através da Web, facilitando a divulgação e promoção do banco junto a acionistas,
investidores e outros interessados nestas informações. Os bancos maiores e os estatais
são os que mais exploram esta facilidade da Web. Vale ressaltar que alguns entre
estes bancos privados de maior porte inclusive oferecem as informações de balanço
em planilhas que podem ser obtidas do site através de download, o que facilita a
manipulação destes dados.
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Tabela 3.32: Informações promocionais

Com relação às notícias que tem como alvo um público mais genérico,
percebe-se que o interesse dos bancos em geral é menor. Novamente os bancos
maiores e os estatais são os mais empenhados em manter este tipo de informação on-
line. O tipo de informação que identifica quem são os principais executivos dos
bancos também está tendo interesse decrescente na sua divulgação.

Diferentemente dos bancos nos EUA, por exemplo, os bancos no Brasil
praticamente não divulgam no site o seu valor de mercado, expresso através do
desempenho suas ações: apenas I% dos sites pesquisados oferecem este tipo de
informação. Em compensação, quase 40% dos sites de bancos apresentam
informações sobre patrocínios culturais e esportivos, identificando a empresa como
preocupada em participar mais ativamente de atividades culturais e sociais de
interesse geral. Os bancos maiores e os estatais também neste item são mais ativos
com respectivamente 73% e 80% dos bancos nestas categorias disponibilizando
informações com estas características.

3.2.2. Informações no nível básico

Como mostra a tabela 3.33, o endereço para localizar as agências e escritórios
dos bancos podem ser encontrados na grande maioria dos sites analisados,
principalmente nos bancos maiores e estatais. A tabela também mostra que bancos
com preocupação crescente em divulgar os seus preços através de tarifas e
rentabilidade de seus produtos: se apenas 15% dos bancos divulgavam estas
informações em 1997, em 1999 este número já havia subido para mais de 56%. Note-
se que 100% dos bancos maiores e quase três quartos dos estatais divulgam estas
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informações. Esta tendência crescente à divulgação dos preços - associada
basicamente à divulgação da rentabilidade dos produtos - pode significar o aumento
da concorrência neste segmento, com o objetivo de influenciar os investidores que
procuram na Web informações para tomada de decisões sobre com qual instituição
aplicar seus investimentos.

Também a oferta de artigos e análises sobre a conjuntura econômica e política
cresceu desde 1997. Mas este crescimento estancou de 1998 para 1999,
particularmente devido à perda de interesse neste tipo de serviço por parte dos bancos
menores. Há que se considerar que nesta faixa estão muitos bancos de investimento,
que teriam interesse em mostrar sua percepção do mercado. Outra possibilidade a ser
considerada é a inclusão deste serviço em áreas privadas dos site, o que dificulta a sua
contagem na pesquisa.

Artigos/análises Agências Tarifas/rentabilidade

Tabela 3.33: Informações sobre endereços, preços e artigos

Dicas financeiras são informações também encontradas com freqüência
crescente nos sites de bancos. Contabilizou-se neste item, além de indicadores
econômicos e financeiros, dicas de investimento e descrições didáticas que ajudam
um investidor iniciante a entender conceitos do mercado. Os bancos maiores também
aqui têm melhor performance.

Inglês e Espanhol são os dois idiomas estrangeiros mais freqüentemente
encontrados em sites de bancos no Brasil, embora tenha sida registrada a existência
de sites com informações em Francês e em Italiano. Nota-se, entretanto, que o
número de sites oferecendo informações em Inglês não tem progredido e as que têm
informação em Espanhol tem até mesmo recuado. Dois sites de bancos estatais que
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ofereciam páginas em Espanhol em 1998, mantiveram apenas as páginas em Inglês,
quando da sua reformulação em 1999.

Tabela 3.34: Dicas financeiras e informações em língua estrangeira

3.2.3. Informações no nível intermediário

A tabela 3.35 mostra que o uso de links a outros sites, recurso básico da Web,
é ainda relativamente pouco utilizado pelos bancos. Observou-se uma tendência
oscilante no número de sites que oferecem links. Embora esta oscilação possa ser
explicada por variações da amostra, pode-se imaginar que ainda não existe um
consenso sobre a manutenção de links a outros endereços na Web dentro dos sites dos
bancos. A exceção fica por conta dos bancos maiores que reduziram a oferta de links
da primeira para a segunda pesquisa e mantiveram-se num nível baixo na terceira
pesquisa. Esta situação pode ser explicada pelo pouco interesse demonstrado por
bancos de maior porte no estabelecimento de links em seus sites, fenômeno que pode
também ser verificado em outros países.
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Links Busca Download de textos

Tabela 3.35: Links, ferramentas de busca, download de textos

As ferramentas de busca, outro recurso tão comum em sites Web, também são
relativamente pouco utilizados. Observa-se, contudo, que os bancos menores e de
médio porte usando mais esse recurso. Isso parece contraditório porque, devido ao
tamanho dos sites, que tendem a ter mais páginas nas empresas de maior porte, seria
de se esperar que os bancos maiores fizessem um maior uso deste recurso. No entanto
se observa uma queda consistente no número de bancos maiores que implementam
ferramentas de busca, ao mesmo tempo que os estatais aumentam a sua oferta do
mesmo recurso.

A opção de se fazer download de textos, apesar de ainda pouco utilizada,
sofreu um crescimento significativo. Se em 1997 apenas os bancos de médio porte e
os estrangeiros ofereciam este recurso, em 1999, ele já era encontrado em bancos de
todos os tipos. Particularmente os bancos estatais e os de maior porte acordaram para
as possibilidades deste recurso, oferecendo inclusive planilhas contendo informações
de balanço.

A oferta de empregos pelo site, com oportunidade do usuário preencher o seu
currículo on-line também não sofreu variação significativa, oscilando de 19% em 98
para 20% em 99. Em 97, este recurso não foi identificado nos sites dos bancos
analisados.
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3.2.4. Informações no nível avançado

Observa-se que nesta categoria, apenas a assinatura de listas de e-mail
apareceu na pesquisa de 1999, com 7% dos bancos oferecendo estes serviços. Dentre
estes, os bancos estatais, com 27%, e os bancos maiores, com 18%, são as empresas
mais interessadas em utilizar o e-mail para enviar boletins regulares aos usuários
interessados em se manter atualizados.

3.3. Análise dos serviços de transação

3.3.1.Transação no nível básico

A tabela 3.36 mostra que os bancos estão cada vez mais se utilizando dos seus
sites para tentar conquistar clientes on-line. Mesmo que haja limitações na legislação,
pois é exigida a presença física do cliente perante um representante do banco para a
abertura de contas, a Web pode servir para atrair novos clientes com a oferta de um
formulário de intenção de abertura de contas. Destaque para os bancos de maior
porte, que são mais agressivos nesta tendência de oferecer o formulário proposta para
abertura de contas através da Web.

Tabela 3.36: Solicitação de produtos e serviços

A solicitação de cartões através da Web ainda é muito incipiente entre os
bancos no Brasil. Os bancos maiores e os estatais estão na dianteira com relação à
oferta destes serviço. Já os estrangeiros, saíram de uma situação na qual nenhum
banco oferecia este serviço em 1998 para 10% deles estarem aceitando este tipo de
solicitação em 1999.
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A solicitação de talões de cheque pela Web tem crescido, embora esteja ainda
num nível baixo. Compàrando a solicitação de cartões com a solicitação de cheques
através do site, percebe-se que a evolução da solicitação de talões tem ocorrido num
ritmo mais rápido. Isto pode ser um indício de que a demanda por talões tem evoluído
mais rapidamente do que a demanda por cartões, uma vez que o uso de cheques como
meio de pagamento ainda é muito importante no país.

Já as solicitações de produtos de investimento (tabela 3.37) são muito mais
comuns do que os de empréstimo nos sites de bancos no Brasil. Esta situação é
similar ao que acontece na Espanha, mas difere do que acontece nos EUA, por
exemplo, onde a oferta de serviços de empréstimos são mais comuns. Os
empréstimos podem ser solicitados com mais freqüência nos bancos maiores,
situação que se repete também para a solicitação de produtos de investimento, os
quais são encontrados em todos os sites dos bancos desta categoria.

Investimentos

Tabela 3.37: Solicitações de empréstimos e de investimento

3.3.2. Transação no nível intermediário

Considerando-se como sendo o serviço básico do chamado Internet banking a
possibilidade de acesso a informações de conta corrente, teoricamente, portanto, um
banco que oferece o serviço de saldo ou extrato a seus clientes está incluído nesta
categoria.

Mas como se pode ver pela tabela 3.38 mostrada acima, os números que
indicam a porcentagem dos sites analisados que oferecem Internet banking são um
pouco superiores ao do número dos sites que oferecem saldo e extrato. Isto se deve ao
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fato de nem sempre ser possível identificar claramente, através do site, quais são os
serviços que um banco está oferecendo. Assim, embora seja possível saber se o banco
está oferecendo algum tipo de acesso a contas, muitas vezes não é possível saber se
este acesso é via saldo ou via extrato. Assim, alguns bancos são contados como
oferecendo Internet banking, mas não são contados na classificação de sites que
oferecem saldo ou extrato.

Saldo Extrato

Tabela 3.38: Internet banking

Observa-se uma tendência crescente na oferta de Internet banking em
praticamente todos os segmentos analisados. Entretanto a taxa deste crescimento foi
bem maior entre 97 e 98 (81 %) do que entre 98 e 99 (31 %). Duas possíveis causas
desta redução no ritmo de crescimento da oferta destes serviços podem ser a redução
do ritmo da economia e também as fusões e privatizações no setor. Mesmo assim,
todos os bancos de maior porte e quase três quartos dos estatais já estão
disponibilizando este tipo de serviço on-line.

Transferência de fundos Doe Pagamento de contas

Tabela 3.39: Transferências e pagamentos
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Transferência de fundos para diferentes contas de um mesmo correntista é um
recurso que pode, também estar classificado entre os serviços básicos de Internet
banking (tabela 3.39). A oferta deste serviço, juntamente com o DOe - transferência
de fundos entre diferentes instituições - e o pagamento de contas, tem crescido
sistematicamente. Nestes serviços destacam-se os bancos maiores, nos quais a oferta
está num patamar bastante alto. Os bancos estatais mantêm bons índices de oferta de
transferência e pagamento de contas, mas seguem atrás de quase todos os outros
segmentos na oferta de DOe.

Tabela 3.40: Home banking via sofware proprietário e demo do Internet banking

A tabela 3.40 mostra como os bancos utilizam os seus sites na Web para
promover o seus respectivos softwares de home banking proprietário. Observa-se
uma tendência de redução da promoção deste tipo de recurso através da Web, que
pode ser justificado pela concorrência direta que a Web está fazendo ao home
banking proprietário. Quanto mais a Web se populariza, menos o home banking
proprietário se faz necessário. Apenas os estatais continuam com um nível elevado de
promoção do uso destes softwares.

É bom lembrar que o fato do home banking proprietário não estar sendo
promovido, não quer dizer que ele não esteja sendo utilizado, mas apenas que os
bancos não estão se empenhando em divulgá-lo. Uma outra comparação pode ser
feita: a possibilidade de download do software (ou o seu demo), a partir do site na
Web, também está se reduzindo. Em 1997, 25% dos sites permitiam o download do
software de home banking. Em 1998, este número já era de 16%, incluídos aí o
download de softwares de plug-in para uso da home banking na Web. Em 1999, este
número era de 17%, o que pode ser considerado uma oscilação insignificante.
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Na tabela 3.40 é apresentada a evolução da oferta de demos sobre o
funcionamento do Internet banking. Em 1998 10% do total dos sites pesquisados - ou
33% dos sites que tinham Internet banking - ofereciam a opção de demo. Em 1999
este número não cresceu proporcionalmente ao crescimento do Internet banking:
apenas 11% do total, ou 29% dos que tinham Internet banking ofereciam demos. Esta
variação acompanha quase identicamente a variação ocorrida com os bancos maiores,
enquanto que os estrangeiros e estatais aumentaram a oferta deste recurso. Os bancos
privados nacionais descuidaram de promover o seu serviço de Web banking com um
demo no próprio site.

Outros serviços estão aparecendo nesta categoria de transações intermediárias,
fruto do aumento de interesse pelo Internet banking. Foram identificados o
aparecimento de serviços novos como: informes de rendimentos financeiros,
autorização de débito automático, bloqueio de cartão de crédito e de talões de
cheques, pagamento de impostos como IPV A e crédito de Imposto de Renda, além de
outros serviços que contribuem para aumentar o número de serviços bancários através
da Web.

Um outro serviço que começa também a aparecer é o de corretoras on-line
para operação no mercado de capitais, que é um dos que estão tornando a utilização
da Web mais popular no âmbito do mercado financeiro. O sucesso que as corretoras
estão fazendo na Web conta também com o nível dos usuários deste tipo de serviço,
afinado com o uso da tecnologia e de alto poder aquisitivo, em níveis superiores ao
do usuário dos serviços básicos de Internet banking. Três bancos no Brasil já
lançaram as suas próprias corretoras e outros estão planejando fazer o mesmo. Se
considerarmos o espaço que estas corretoras estão ocupando na mídia no Brasil e
mesmo em outros países, este serviço tende a crescer muito nos próximos anos.

A possibilidade de fazer download de informações da conta para utilização em
algum software de administração financeira é outro tipo de recurso que está em
crescimento. Dos sites analisados, 10% já oferecem este recurso, o que significa que
mais de um quarto dos bancos que têm Internet banking dão a seus clientes a
oportunidade de trabalhar 'as informações de suas contas através de softwares de
gerenciamento financeiro.

Entretanto, menos de um quarto dos clientes correntistas de bancos que
oferecem Internet banking pode aderir ao serviço diretamente do site. Esta mesma
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característica também foi observada quando da análise de sites de bancos de outros
países.

o anúncio das tarifas dos serviços de Internet banking não é ainda prática
comum entre os bancos no Brasil. O número de sites que deixa claro para o visitante
da Web o quanto será cobrado pelo uso dos serviços on-line é muito pequeno: apenas
três sites o fazem. Entretanto, em consulta direta aos bancos, levantou-se que boa
parte dos bancos não cobra pelo serviço básico, incluindo a oferta do serviço como
sendo incluída em algum tipo de conta especial, estipulando em geral uma cobrança
pelo serviço de DOe.

No entanto, a falta de clareza das respostas obtidas nos contatos feitos através
de mensagens enviadas por correio eletrônico diretamente aos bancos, impede a
realização de uma tabulação que possa refletir números mais precisos sobre o aspecto
das tarifas pelo uso da Web. Acredita-se que a falta de uma informação mais precisa
sobre o custo do serviço é prejudicial à sua adoção, pois não deixa claro para os
potenciais usuários as vantagens que ele obteria ao optar pelo serviço.

3.3.3. Transação no nível avançado

Foram identificados nos sites analisados, a utilização, ainda que limitada, de
alguns dos itens classificados aqui como sendo de transação avançada. A utilização
de carteira eletrônica, por exemplo, foi observada em apenas 2 bancos, tanto em 1998
quanto em 1999. O shopping eletrônico foi identificado em 4 bancos em 1998 e 5
bancos em 1999. Estes números indicam que estes recursos não parecem estar na
prioridade dos bancos, mostrando que o uso destes serviços ainda não está
completamente assimilado.

3.4. Análise dos serviços de relacionamento

3.4.1. Relacionamento básico

Nesta categoria de serviços enquadram-se a disponibilização no site de um e-
mail genérico do banco e ainda formulários que podem funcionar como ferramenta de
coleta de informações dos clientes e usuários que freqüentam o site (tabela 3.41) e
também a solicitação de relatórios e informações, que podem ser usadas pelo banco
para obter mais informações sobre quem visita o site.
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Tabela 3.41: Relacionamento básico

Por ser um recurso tão elementar, seria de se esperar que todas as empresas
que estão na Web oferecessem serviços nesta categoria, mas uma porcentagem delas,
ainda que pequena, não oferece nem uma forma do cliente fazer contato com o banco.
Seguindo o que já foi observado em bancos de outros países, os bancos maiores dão
mais ênfase ao uso de formulários enquanto os menores são mais adeptas do endereço
eletrônico puro e simples.

o uso do recurso da solicitação de relatórios como forma de obter
informações dos usuários dos sites também diminuiu em 1999 para todos os
segmentos analisados. Particularmente entre os bancos maiores e os estatais, este
serviço foi abolido, demonstrando o pouco interesse desses bancos por este serviço.

Para testar a capacidade de resposta dos bancos às solicitações via e-mail, foi
realizado um teste, enviando uma questão aos bancos da amostra que oferecem
Internet banking. No total foram encaminhadas mensagens a 33 empresas,
perguntando sobre preços cobrados pelos serviços de Internet banking e também
sobre a oferta do recurso de download de informações para softwares de
administração financeira. Foram obtidas respostas para 18 das mensagens enviadas, o
que dá um índice de 55%, considerado baixo, principalmente pelo conteúdo das
perguntas, que procurou ser o de um possível interessado em se tomar cliente.

Das respostas obtidas, 10 chegaram em menos de 24 horas após a consulta,
sendo que o tempo médio para se obter algum retomo foi de 38,7 horas. A resposta
mais rápida veio em 41 minutos, enquanto que a mais demorada levou 14 dias.
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3.4.2. Relacionamento intermediário

As calculadoras e o download de software são dois recursos que se encontram
com relativa freqüência dentre os sites pesquisados (tabela 3.42). Mas, enquanto o
número de sites que oferecem calculadoras e simuladores de investimento aumentou
muito de 1998 para 1999, o download de software perdeu importância. E há ainda
que se considerar que mais de 80% do que é oferecido para download está
relacionado com os softwares de home banking proprietário, que, como já foi dito,
está perdendo importância. Por outro lado, o uso de calculadoras e simuladores é um
recurso muito popular em sites de bancos de outros países e os bancos no Brasil,
principalmente os bancos de maior porte, já perceberam que é um recurso que pode
atrair visitantes ao site.

calculadoras download de software

Tabela 3.42: relacionamento intermediário

Ferramentas para a identificação do perfil do investidor foram encontradas em
apenas três dos sites analisados em 1999. Em 1998 este número era de cinco sites, o
que mostra também uma tendência de recuo destes serviços. Mas esta é uma
ferramenta cujo uso está em crescimento em outros países, e poderia ser muito
utilizada também para promover serviços específicos dos bancos, ajudando o
investidor a identificar os produtos que se encaixam no seu perfil. Além disso,
mesmo quando a aquisição do produto não é concretizada, o simples fato do usuário
do site utilizar o recurso, permite que o banco saiba qual é o perfil de um potencial
cliente para seus produtos. Tudo isso através de uma ferramenta de custo muito
baixo.
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3.4.3. Relacionamento avançado

Na pesquisa de 1999 foram encontrados dois bancos que organizam fóruns de
debates com clientes, com o objetivo de levantar informações sobre suas necessidades
e possivelmente desenvolver produtos mais adequados. Em um dos bancos, as
reuniões são trimestrais e organizadas em grupos de no máximo 20 participantes,
podendo contar até com a presença on-line do presidente do banco. Uma lista de
resoluções tiradas destas reuniões é publicada no site.

4. Comentários sobre o levantamento feito em Web sites de bancos dos três
países

Esta pesquisa em sites de bancos contribuiu trazendo elementos de análise
para ajudar a entender a evolução dos serviços bancários em duas dimensões:
temporal e geográfica. Coletar dados em intervalos regulares permitiu avaliar a
evolução dos serviços bancários na Web no decorrer do tempo. Com isso, pôde-se
avaliai o ritmo e verificar as tendências de adoção de serviços específicos.

Apesar do maior interesse no mercado bancário brasileiro, a compreensão da
Internet como fenômeno sem fronteiras, obriga a ampliação do foco de análise para o
entendimento da evolução dos serviços bancários pela Web também em outros
mercados, Mesmo que a legislação bancária e a própria atuação dos bancos seja
diferente em cada país, um estudo da evolução destes serviços em um canal
naturalmente internacional exige a observação do uso da Web por bancos de
diferentes países.

o levantamento de informações, em sites de bancos de diferentes países, teve
o objetivo de verificar a eficácia do instrumento de coleta e análise de dados sobre
serviços bancários na Web e não foi planejado para comparar os sistemas bancários
da Espanha, Brasil e EUA. Para o estabelecimento de uma verdadeira comparação
entre os sistemas bancários, seria necessário desenvolver estudos mais aprofundados
sobre os mercados e a legislação em cada um deles. Entretanto, a comparação da
oferta de serviços bancários pela Web em diferentes países, pôde indicar alguns
aspectos da influência de fatores regulatórios e culturais nas caracteristicas desses
serviços em diferentes regiões.
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o foco principal deste estudo é a análise do perfil do uso da Web por bancos
no Brasil. A inclusão no estudo de bancos nos EUA permitiu avaliar a situação num
universo em que a utilização da Web é mais ampla e no qual o comércio eletrônico
está em estágio mais avançado do que em qualquer outro. Os números sobre o uso da
Web nos EUA são contundentes e a experiência do país nesse setor é inegável, o que
tornam os EUA um parâmetro obrigatório para comparar qualquer coisa que diga
respeito a comércio eletrônico. Assim, a análise dos Web sites de bancos nos EUA
serve como referência importante para os serviços bancários pela Web em qualquer
outro país, particularmente para o Brasil.

Mas o estudo feito exclusivamente no Brasil e nos EUA empobreceria, de
certa forma, a análise. A inclusão da Espanha no estudo, possibilita uma observação
num país Europeu, de cultura latina e também de dimensões econômicas (e de
sistema bancário) mais próximas às brasileiras.

Outro motivo para analisar sites na Espanha e EUA é o crescente interesse de
bancos destes países no mercado brasileiro. O processo de flexibilização da economia
ampliou a participação de bancos estrangeiros no país e a integração desses bancos ao
nosso mercado trará influências de suas culturas empresariais para a nossa realidade.
Daí também a importância de trazer alguns elementos sobre a forma que atuam em
seus mercados originais.

A coleta feita em intervalos de tempo regulares dentro de um mesmo
universo, e a coleta e análise comparada de dados de universos diferentes ajudam a
entender melhor as estratégias traçadas pelos bancos para desenvolver seus serviços e
também as limitações e particularidades impostas por mercados regulados dentro de
limites que não os da Internet.

4.1. Analisando o Web banking no Brasil, EUA e Espanha

A dimensão dos mercados bancários nos três países obrigou ainda a utilização
de estratégias diferentes na definição das amostras dos sites a serem analisados.
Enquanto que no Brasil e na Espanha foi possível selecionar uma amostra bastante
ampla dos bancos que têm presença na Web, o mesmo não foi possível na amostra de
bancos dos EUA. Assim, temos nos casos de Brasil e Espanha um retrato mais fiel do
uso da Web pelos bancos, enquanto que nos EUA a amostra, como já foi explicado
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anteriormente, baseou-se em critérios arbitrários que possibilitassem a realização da
pesquisa.

Deve ser considerada também a velocidade com que os serviços na Web
evoluem. Não se pode garantir que os sites analisados em janeiro tenham se mantido
sem muitas alterações até maio, por exemplo. As restrições para a realização do
trabalho de coleta de dados, que obriga a análise de uma amostra de cada país por
vez, limita a comparação entre o estágio do Web banking nos países considerados.
Assim, seria irreal a simples comparação da situação do Web banking nos EUA em
janeiro com a do Brasil em maio e a da Espanha em março.

No entanto, a coleta sistemática em cada mercado específico ajuda a observar
certas tendências, e estas sim, podem ser comparadas. A realização de três coletas no
Brasil, duas nos EUA e uma única na Espanha, possibilitam formar um quadro de
algumas das características do Web banking nestes países, mas não existe a pretensão
de classificar os serviços.

4.1.1. Evolução dos Web sites

o objetivo deste levantamento em Web sites de bancos foi avaliar o ritmo de
adoção dos serviços bancários na Web, observando também a direção da evolução
destes serviços. De uma maneira geral, considerou-se que recursos e serviços
encontrados em um número significativo de sites têm a tendência de serem definidos
como padrão. A identificação dos serviços e recursos mais utilizados pode configurar
um patamar para a definição do padrão para um Web site genérico de banco.

Entretanto, considerando as diferenças de porte entre os bancos, muitas vezes
o que é serviço padrão para bancos grandes, por exemplo, pode não o ser para outros
de porte menor. De qualquer forma, essa indicação do nível de adoção de um
determinado serviço serve de orientação para qualquer administrador preocupado em
colocar a sua organização competindo na linha de frente através do canal da Web.

o quadro no qual as coletas de dados foram baseadas, levando em conta
categorias de serviços e níveis de interatividade dos recursos, mostra-se útil também
para orientar a implementação gradual de serviços. O projeto de um site pode evoluir
de um nível de interatividade para o seguinte, mantendo o ritmo que seja adequado à
especificidade organizacional de cada banco e também adequado ao seu foco de
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atuação.

Observou-se que os bancos procuram implementar na Web serviços que já
oferecem em outros canais eletrônicos, especialmente aqueles serviços que já eram
disponibilizados através de home banking proprietário. Comparando os dados obtidos
em períodos diferentes pode-se afirmar que a adoção da Web como canal para os
serviços bancários está em crescimento. A velocidade e as características deste
crescimento, entretanto, variam segundo especificidades de cada mercado bancário e,
dentro de cada mercado, com o porte das empresas em cada segmento.

No Brasil e nos EUA observou-se que os bancos maiores estavam mais
focados na Web, inclusive disponibilizando sites com mais recursos do que os dos
bancos menores. Na Espanha, entretanto, esta situação não se repetiu. As cajas de
ahorro, empresas em média de menor porte do que os bancos espanhóis,
apresentaram um perfil mais arrojado na implementação de alternativas de
distribuição de informação e produtos através da Web.

Até mesmo o percentual de cajas com sites na Web era maior do que o dos
bancos. Também foi observado que as cajas mantinham uma oferta de serviços
bancários na Web mais variada do que a dos bancos. É claro que nem todas as cajas
são empresas de pequeno porte: das dez maiores empresas financeiras da Espanha,
cinco são cajas de ahorro. Mas se for considerado todo o universo de cajas, o fato
delas serem em média menores do que os bancos não impediu que elas explorassem a
Web com bastante agressividade.

No Brasil, por exemplo, depois de observar o ritmo de crescimento do Web
banking entre 1997 e 1998, esperou-se que em 1999 um número maior de bancos
estivesse incrementando seus Web sites para torná-los mais ricos em termos do
número de serviços. Isso não ocorreu desta maneira e credita-se este fato à situação
econômica particularmente dificil vivida no país no último ano, o que poderia estar
afetando a decisão de investimentos dos bancos nesta área .

.
Deve-se ainda levar em consideração o período de ajustes que o sistema

bancário brasileiro está vivendo. Numa fase de transição, com privatização de um
grande número de bancos anteriormente controlados pelo estado, entrada de novos
atores no setor, com a chegada agressiva de bancos estrangeiros com pouca
experiência no mercado brasileiro e ainda fusões e aquisições entre os bancos
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privados, não é dificil entender porque os investimentos em uma tecnologia que ainda
está em fase de consolidação sejam tímidos.

A seguir, a análise da evolução em termos gerais dos serviços de Web banking
nas pesquisas feitas nos sites dos três países, considerando as categorias de serviços
identificadas anteriormente.

4.1.2. Web site de banco como um canal de promoção e informação

Os bancos já consolidaram a utilização da Web como um canal de promoção.
Dados financeiros sobre a empresa, valor das ações no mercado e um canal de
notícias, já fazem parte do conjunto de informações básicas que devem constituir um
site de banco, particularmente dos bancos maiores. Informações sobre os executivos
da empresa, embora muito utilizadas (especialmente pelos bancos menores) não
aparecem com o mesmo apelo nos bancos de maior porte, provavelmente pelo fato
dos bancos maiores não precisarem apresentar as credenciais dos seus dirigentes para
serem' melhor avaliados pelo mercado. .'

Em termos de informações dirigidas à comunidade, os sites das cajas são
muito mais ricos do que os sites dos bancos na Espanha. Este é um cenário que
observou-se também nos EUA, onde os community banks, assim como as cajas,
procuram ser empresas de nichos específicos e se valem de uma relação mais intensa
com a comunidade, relação esta que se reproduz nos Web sites. Nos sites dos bancos
no Brasil, informações para a comunidade se caracterizavam por apresentar
informações de programação e patrocínio cultural e esportivo.

Também as informações sobre a localização fisica de agências e preços de
tarifas e taxas podem ser consideradas como elementos básicos encontrados nos sites
dos bancos. As ofertas de emprego através do site, embora estejam cada vez mais
presentes, não estão ainda no mesmo nível. A divulgação de artigos e análises
econômicas, embora sejam parte integrante do menu dos bancos maiores, não estão
na mesma ordem de importância para os bancos menores.

Na Espanha, o item distribuição de informação mostra que as cajas estão
ligeiramente na frente dos bancos em termos de divulgação da situação financeira da
empresa e também na indicação dos endereços das agências. Até mesmo a divulgação
de informações sobre o Euro são mais freqüentes nos sites das cajas do que nos dos
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bancos. Esta situação contrasta com o que foi observado no Brasil e nos EUA, onde
os bancos maiores possuem sites mais informativos do que os bancos menores. No
Brasil, além dos bancos maiores, os estatais também são mais ricos na oferta de
informação aos usuários dos seus sites.

Já na utilização de recursos específicos da Web a situação é mais equilibrada,
principalmente no que se refere ao uso de links e ferramentas de busca. A utilização
de links para outros sites, com o objetivo de ampliar o horizonte de informações
disponíveis para os usuários, é cada vez mais um recurso básico a ser considerado na
criação de site de banco, embora os bancos maiores aparentem estar dando menos
importância ao fato da Web ser um local próprio ao "surf", fato que não é desprezado
pelas empresas menores, em geral.

Download de textos, uso das ferramentas de busca e solicitação de materiais,
ainda são relativamente pouco usados pelos bancos, demonstrando que os bancos em
geral ainda precisam aprender mais sobre a importância de alguns conceitos
elementares da Web.

o uso de recursos de customização é insignificante mas o crescimento da
oferta de listas de e-mail, embora ainda usado em pequena escala, parece apontar para
uma maior consolidação do recurso no Brasil e EUA, particularmente entre os bancos
maiores (e estatais, no caso do Brasil).

Há muito campo para se explorar o potencial interativo da Web na divulgação
de informações. O uso de recursos interativos ainda é pouco freqüente e muito poucos
sites se aproveitam do potencial da Web para criar um canal de informações
realmente inovador, colocando o usuário como elemento mais ativo na seleção das
informações que lhe interessam. Os bancos devem ficar mais atentos para o uso de
recursos específicos da Web.

4.1.3. Web site de banco como um canal de transação

Os serviços do assim chamado Internet banking estão se incorporando
irreversivelmente à realidade dos bancos. A evolução dos sites no sentido de oferecer
serviços de transação foi a mais significativa detectada na pesquisa.
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Também os bancos maiores (e os estatais, no caso do Brasil) exploram melhor
o potencial da Web para oferecer produtos bancários classificados no item transação
básico, como oferta de abertura de contas, solicitação de cartões e talões de cheque,
empréstimos e investimentos. No entanto, estes recursos, que são basicamente de
solicitação de serviços, apesar de terem implementação simples e barata, ainda
carecem ser melhor explorados em beneficio dos bancos.

Uma possível explicação para a utilização destes serviços, abaixo do nível em
que poderiam estar, é a limitação para a entrega dos mesmos. Por exemplo, é simples
implementar a solicitação de abertura de uma conta através da Web, mas a efetivação
desta abertura tem limitações legais em países como o Brasil. Também a solicitação
de um cartão pode ser facilmente implementada, mas a entrega de cartões pelo
correio não é prática comum para todos os bancos. Nestes casos, os bancos estariam
limitando a solicitação dos serviços pela sua dificuldade de entrega. De qualquer
forma, nos casos do Brasil e EUA, observou-se um crescimento significativo na
oferta destes serviços.

Serviços classificados como sendo de transação intermediária, como consultas
a saldo e extrato, e transferências entre contas diferentes, estão entrando
definitivamente no menu de serviços de Web banking. Pagamento de contas e
transferência entre bancos distintos, são serviços que também tendem a se incorporar
a este menu padrão.

Os bancos maiores estão entre os que mais oferecem estes serviços, que estão
se tomando o padrão do Internet banking. A exceção, mais uma vez, fica por conta da
Espanha, onde as cajas estão ligeiramente mais avançadas que os bancos neste item.
Mesmo assim, deve-se destacar o alto índice de oferta destes serviços na Espanha, se
comparado com Brasil e EUA (guardadas as ressalvas da comparação ser limitada
pelo período em que foi feita a coleta de dados, com já foi explicado).

Isto pode indicar que as limitações que restringem a disseminação deste tipo
de serviço, como o custo de implantação e a segurança, estão se esvaindo. Se
empresas de porte menor, como as cajas, investem neste tipo de serviço até com mais
intensidade do que os seus concorrentes maiores, os bancos espanhóis, então, custo e
segurança deixam de ser impedimentos para a ampla adoção dos serviços bancários
mais comuns pela Internet.
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No Brasil, observou-se que os bancos de maior porte e os estatais são os que
mais cresceram a sua oferta de serviços nesta categoria. Este fato também corrobora
as afirmações anteriores de que a fase de ajuste do sistema bancário está afetando os
investimentos em Internet banking. Os bancos maiores podem investir mais
exatamente porque têm menos restrições orçamentárias e os estatais menores estão
sendo privatizados, aumentando a concentração de bancos maiores neste segmento.

Os bancos maiores destacam-se quando se fala de serviços mais complexos,
como a opção de criar porta-fólios de investimento, por exemplo. Mesmo a
possibilidade de fazer download de informações para softwares de administração
financeira é mais comum em bancos maiores, embora deva ser considerada a restrição
da pesquisa quanto à capacidade de avaliar a oferta de serviços como este, que muitas
vezes pode ser identificado apenas quando se tem acesso à parte restrita do site.

Também não está ainda consolidada a utilização da própria Web para a adesão
aos serviços de Internet banking. Isto restringe um pouco a expansão do uso do banco
on-line através da Web, mas atende a critérios de segurança de alguns bancos.
Principalmente quando se tem notícia que uma forma comum de fraude se dá através
da obtenção irregular de acesso ao Internet banking.

A atuação dos bancos para incentivar o comércio eletrônico em seus sites é
ainda extremamente tímida. Principalmente se for considerado que a atuação dos
bancos pode ser decisiva para dar o aval necessário para a consolidação das
transações comerciais pela Web. O uso do dinheiro eletrônico decididamente não tem
ainda um apelo significativo para os bancos. Essa atuação pouco efetiva para
incentivar o comércio eletrônico pode ter o efeito de retardar a sua mais ampla
utilização, mas pode estar ligada à baixa demanda por este tipo de serviço por parte
dos correntistas dos bancos.

4.1.4. Web site de banco como um canal de relacionamento

De forma geral, nos três países analisados, a utilização da Web como
instrumento de aproximação do banco com seus clientes e parceiros está também num
nível ainda inferior ao dos serviços nas categorias de informação e transação.

No Brasil, além da disponibilização de e-mail e de formulários para contato,
particularmente entre bancos maiores e estatais, pouco é oferecido pelos bancos para
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incentivar este canal permitido pela Web. Este é um serviço básico e não se pode
explicar porque alguns (poucos) bancos não oferecem nem e-mail e nem um
formulário para que os clientes entrem em contato, façam suas queixas ou deixem
suas sugestões.

Na Espanha, cuja utilização dos serviços de transação estão em níveis
superiores ao do Brasil e EUA, os serviços de relacionamento não têm o mesmo
destaque. A oferta de um simples formulário para coleta de informações e sugestões
ou de um endereço para correio eletrônico, que é o nível mais básico de serviços de
relacionamento, poderia ser mais utilizada por cajas e bancos espanhóis.

Nos EUA, entretanto, as calculadoras são encontradas em um número
significativo de sites. Este recurso, se bem explorado, pode ser um eficiente atrativo
para o site, e com isso contribuir para ampliar a interação do banco com seus clientes.
Informações coletadas pelos bancos através do uso de calculadoras e simuladores,
quando os usuários têm de preencher dados pessoais sobre suas necessidades
financeiras, podem ainda contribuir para o desenho de produtos mais ajustados à
demanda do mercado.

Apesar de não ter sido observado um número significativo de bancos
explorando o canal de relacionamento na Espanha, alguns sites apresentaram serviços
com maior grau de interatividade. O destaque fica por conta dos serviços de auxílio a
compras de imóveis, no qual verificou-se a oferta de serviços mais inovadores, como
o de oferta de classificado de imóveis acoplado com a possibilidade do usuário iniciar
o processo de financiamento para a aquisição do bem dentro do próprio site do banco.

No Brasil, o destaque foi um banco que utiliza o recurso do chat para reunir
clientes e coletar deles, em discussão conjunta com funcionários do banco, sugestões
para a criação de novos produtos e serviços. Nem na Espanha e nem nos EUA foi
identificado nenhum serviço com este grau de interatividade.

4.1.5. Tendências para a evolução dos Web sites de banco

Acredita-se que a Web reforça as opções de serviços para os bancos como
canal de divulgação, de transação e de relacionamento com clientes. Entretanto, a
pesquisa revela uma tendência de reproduzir na Web os serviços que já estão
consolidados em outros canais. Isso demonstra que os bancos estão ainda cautelosos
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na exploração das potencialidades da Web. Esta cautela poderia se justificar tanto
pela dificuldade dos bancos em absorver novos processos aos já estabelecidos, quanto
pela pequena demanda para a exploração de serviços mais avançados.

No caso dos bancos no Brasil e nos EUA, nos quais a pesquisa pôde ser
realizada em mais de uma ocasião, verificou-se que os avanços mais significativos
concentraram-se nos serviços de transação. A utilização dos serviços de divulgação e
relacionamento é ainda tímida e poderia explorar mais os recursos que já fazem parte
intrínseca do universo da Web.

Embora não se possa afirmar que a passagem para um nível de serviço seja
precedido obrigatoriamente pelo anterior, de uma forma geral, a pesquisa possibilitou
a identificação de alguns rumos para a evolução dos serviços oferecidos pelos bancos
em seus Web sites. Como mostra a figura a seguir, a oferta dos serviços bancários
pela Web estão evoluindo - lenta mas consistentemente - no sentido de ampliar a
interatividade com o usuário, com a incidência crescente de serviços intermediários e
avançados.

Em outra dimensão, a dos tipos de serviço, foi observado também que a
I "o aponta para o crescimento dos serviços de transação e de relacionamento,

com este último ainda num estágio mais básico de utilização.

Básico

Informação - -- •

Relacionamento

Figura 3.1: Tendência de evolução dos serviços bancários na Web
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Esta pesquisa em Web sites de bancos se concentrou na observação dos
serviços oferecidos pelos bancos na Web. Dentro deste campo de análise pode-se
dizer que o modelo de coleta de informações de sites de bancos foram úteis para
ajudar a entender a evolução do Web banking. A análise dos dados desta pesquisa em
Web sites de bancos permitiu com fossem elaboradas conclusões originais sobre o
ritmo e a direção desta evolução.

Como havia sido apontado anteriormente, houve nesta pesquisa alguma
dificuldade para identificar corretamente as informações sobre todos os serviços
oferecidos por um banco em seu Web site. Se a pesquisa pode não apontar com
precisão absoluta informações sobre todos os serviços, ela cobre os serviços melhor
promovidos nos sites. Serviços não identificados corretamente nesta pesquisa estão
também refletindo deficiências na utilização da Web promoção.

A organização do site e a qualidade da interface com o usuário não foram
objeto de avaliação nesta pesquisa. Entretanto, estes são importantes aspectos que
deverri ser considerados em pesquisas futuras sobre Web banking. .
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Capítulo IV - Relatório sobre uso do Web banking
baseado em pesquisa feita através

de questionários enviados a bancos no Brasil

A seguir será apresentado o relatório sobre serviços bancários na Web feito a
partir de pesquisa baseada em questionários respondidos por bancos no Brasil. Esta
pesquisa foi realizada entre maio e agosto de 1999 e é parte do trabalho sobre Web
banking que compreende ainda análise de Web sites de bancos e entrevistas com
executivos de bancos no Brasil.

1. Os bancos da amostra estudada

Um questionário foi enviado a todos os bancos do país, juntamente com uma
carta, explicando os propósitos da pesquisa. De um total de aproximadamente 200
questionários enviados a bancos em operação no Brasill, obteve-se retorno de 19
bancos, uma amostra equivalente a 9,5% do universo total, considerado o número
absoluto de bancos.

Tendo sido projetada com o objetivo de se fazer uma análise qualitativa (e não
quantitativa) do cenário do Web banking no Brasil, a amostra estudada nesta pesquisa
é bastante representativa do mercado bancário brasileiro, considerando-se a
importância dos bancos analisados. Como indicação desta importância, basta
mencionar que dos 10 maiores bancos do país', 7 participaram da pesquisa.

Dentre estes 10 maiores, dois bancos, ambos estrangeiros, se recusaram a
responder a pesquisa, alegando que seus sites na Web estavam passando por
reformulações significativas, sendo assim, as informações que fornecessem naquele
momento não corresponderiam à sua realidade em muito pouco tempo. Entretanto,
não descartaram a possibilidade de participar numa rodada futura da mesma pesquisa.

Outro fator levantado na pesquisa e que diz respeito à identificação dos
bancos é a área de atuação do banco no país. Dos 19 bancos que responderam à

IÉ dificil precisar o número exato de bancos que havia em operação durante o período da aplicação do
questionário, uma vez que o sistema bancário está num período de muitas transformações e as alterações no
número de bancos são constantes. Os números usados neste relatório foram extraidos de informação publicada
pela FEBRABAN no relatório "Desafios e Perspectivas da Tecnologia da Informação", distribuido no IX
Congresso Internacional de Automação Bancária, realizado em junho de 1999 em São Paulo.
2 "Ranking FGV de Bancos - 1999", Conjuntura Econômica vol. 53, n° 06. ISSN 0010-5945. 1999.
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pesquisa, 11 atuam em todas as regiões do país. Considerando cada região em
separado, 95% atuam na região Sudeste, 84% na região Sul, 74% nas regiões
Nordeste e Centro-Oeste e 58% na região Norte.

Para avaliar a importância econômica dos participantes da pesquisa no
conjunto do mercado bancário, pode-se tomar como referência o volume de ativos
que os bancos participantes da amostra significam do total de ativos do sistema.
Somados, os bancos pesquisados representam mais de dois terços do total de ativos
de uma amostra de 173 bancos realizada pela Revista Conjuntura Econômica"

A composição da amostra, observada na tabela 4.1, privilegia os bancos de
maior porte financeiro, mas tem uma distribuição mais equilibrada no que diz
respeito ao controle acionário 4 das empresas.

Tabela 4.1: Composição da amostra em termos de ativo e controle do capital

1.1. Características dos respondentes

Analisando o cargo dos profissionais que forneceram as informações contidas
na pesquisa, identificou-se que os questionários foram respondidos sob
responsabilidade direta dos principais executivos ligados à área de Internet. Dos
profissionais que assinaram o questionário, 6 eram diretores e 9 eram
superintendentes ou gerentes em áreas denominadas por Tecnologia, Sistemas, Banco
Eletrônico, Canais Remotos ou Internet Banking. Mesmo nos casos em que o
responsável pela área não assina diretamente o questionário, o seu preenchimento foi
devidamente autorizado e, em alguns casos, a autorização só foi obtida após contato

3 idem
4 Informação retirada da revista "Exame: melhores e maiores", junho11999.
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direto entre o coordenador da pesquisa e o responsável pela área dentro do banco.
Com isso, pode-se dizer que as informações obtidas nesta pesquisa são de alta
confiabilidade, pois os responsáveis pela política de Internet das empresas estiveram
diretamente envolvidos no preenchimento dos questionários.

Das 19 respostas obtidas, apenas seis foram enviadas através do questionário
on-line mantido no site da pesquisa. Sete respostas foram enviadas através de arquivo
anexado a uma mensagem de correio eletrônico. O restante das respostas foi
preenchido à mão e nos chegou através de fax ou cartas enviadas pelo correio.

1.2. Características dos sites dos bancos estudados

Como observado na tabela 4.2, na amostra estudada, dois bancos estrangeiros
não possuem presença na Web no Brasil. Um deles afirma que "não planeja criar um
site próprio", podendo talvez utilizar o site do banco matriz, para a promoção de
alguns produtos. O outro banco estrangeiro afirma ter apenas um projeto de intranet
com o'''objetivo principal de divulgar informações relevantes aosfuncionários".

Bancos %

Tabela 4.2: Atuação na Web dos bancos estudados

Entre os bancos pesquisados, a data de lançamento dos sites promocionais
variou entre abril de 1994 e setembro de 1998. Dos 17 bancos com presença na Web
analisados pela pesquisa, 12 já tinham um site na Web desde 1996.

A tabela 4.2 também indica que outros dois bancos, um estrangeiro e um
privado nacional associado com uma instituição financeira internacional, possuem
presença na Web, mas têm a intenção de manter apenas um site institucional.

Na amostra considerada, 4 bancos (três estatais e um privado nacional)
inauguraram o uso da Web como canal de transação já em 1996. Em 1997, 3 bancos
(dois privados nacionais e um que atualmente é estrangeiro) se juntaram ao grupo dos
que ofereciam Internet banking. O grupo continuou crescendo em 1998, com mais
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três bancos privados nacionais, e em 1999, com mais três estrangeiros e um estatal.
Dentre os 17 bancos analisados que pretendem manter presença na Web, um privado
nacional vai inaugurar seus serviços de Internet banking em janeiro de 2000 e um
estrangeiro não tem previsão de oferecer estes serviços em seu site.

Entre estes 17 bancos considerados na pesquisa, 6 possuem Web sites com um
número aproximado de até 100 páginas; outros 5 estão na faixa entre 100 e 500
páginas; e 6 possuem sites com mais de 500 páginas. No item velocidade de acesso, 6
bancos afirmaram manter links com acesso entre 64Kbps e 256Kbps; outros 4
possuem links entre 512Kbps e 1Mbps; sete bancos afirmam possuir links com
velocidade igualou superior a 1Mbps.

2. Estratégias utilizadas pelos bancos para definir os sites

Dos 17 bancos entre os que compuseram a pesquisa e que tinham presença na
Web, foram considerados válidos 16 questionários para análise das estratégias .
utilizadas na definição do Web site. O questionário excluído para efeito da tabulação
destes dados foi o de um dos bancos cujo site tem finalidade exclusivamente
institucional.

Para fazer esta avaliação, foram consideradas as freqüências com que as notas
(de 1 a 4) apareciam para cada item, da maior para a menor nota sucessivamente,
revelando assim o coeficiente de importância de cada um deles. As notas de
importância foram avaliadas para a amostra total e para subgrupos compostos pelos
bancos que estão entre os 10 maiores em contraste com os que não fazem parte deste
subgrupo dos 10 maiores por ativo. Foram também analisados os subgrupos formados
pelos bancos divididos em estatais, privados nacionais e estrangeiros.

2.1. Razões para o investimento na Web

Para avaliar a estratégia on-line dos bancos, a primeira questão indagou sobre
as razões para investir em serviços na Web, solicitando que fosse também indicado o
grau de importância de cada uma delas. Como mostra a tabela 4.3, as duas principais
razões apontadas pelos bancos para investir na Web foram: a busca de novas
oportunidades de negócio e a necessidade de redução de custos. A seguir, aparecem: a
oportunidade de melhorar o relacionamento com os clientes e a necessidade de
atender à demanda dos clientes pelo serviço. Enfrentar os concorrentes que já
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oferecem o serviço e ganhar experiência no uso da nova tecnologia aparecem com
menor grau de importância.

19% 25%

Importante

19% 31%

25% 19%

31% 19%·

56% 36%

. 56% 19%

31% 50%

31% 50%

Tabela 4.3: Razões para investir em serviços na Web

Dividindo-se os bancos pesquisados em dois grupos segundo o seu porte - um
grupo-com os pertencentes ao bloco dos 10 maiores por ativo e outro com o restante
da amostra - pode-se fazer uma avaliação de como as razões para o uso da Web
variam segundo as motivações de cada um destes grupos.

Para os bancos maiores, o motivo que aparece em primeiro lugar é a redução
de custos, seguido de perto pela oportunidade de explorar oportunidades de novos
negócios e atender à demanda dos clientes pelo serviço. A Web é também importante
para estes bancos como canal de melhoria de relacionamento com os clientes, motivo
que aparece em quarto lugar. Para estes bancos, é pequena a preocupação com o fato
dos concorrentes estarem oferecendo serviços pela Web, até porque eles próprios
fazem parte do grupo dos pioneiros do Internet banking.

Para os bancos que não fazem parte do grupo dos 10 maiores, aparecem como
principais motivações para investir na Web a melhoria de relacionamento com
clientes, a busca de novas oportunidades de negócio e a redução de custos de
transação. Para os bancos deste subgrupo, a demanda dos clientes aparece em sexto
lugar e a preocupação com experimentar uma nova tecnologia é insignificante.

Outra análise pode ser feita dividindo-se os bancos analisados em três outros
subgrupos: estatais, estrangeiros e privados nacionais. Todos os estatais da amostra
apontaram um grau de importância máxima para a busca de novas oportunidades de
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negócio. A demanda por parte dos clientes e a necessidade de redução de custos são
as preocupações que vêm a seguir.

Para os bancos privados nacionais, a principal preocupação é a melhoria no
relacionamento, seguida pela necessidade de redução de custos e o desenvolvimento
de novas oportunidades de negócio. Para os estrangeiros, a principal razão de investir
na Web é a utilização de um novo canal de promoção, seguido pela necessidade de
redução de custos.

2.2. Público alvo do site

A questão seguinte caracteriza a importância do público alvo do site. Como
indica a tabela 4.4, os sites na Web da amostra analisada estão sendo utilizados para
atender majoritariamente aos clientes "pessoa física", que em alguns bancos é o
objeto exclusivo da sua atenção. A seguir estão os clientes corporativos e as pequenas
empresas. Usuários não clientes têm uma importância ligeiramente superior aos
acionistas na hierarquia de preocupações dos bancos e a importância da imprensa é
pouco signifícativa.

Fazendo a mesma divisão de subgrupos do item anterior, temos que os bancos
pertencentes ao grupo dos 10 maiores apontam os clientes "pessoa física" com 100%
de importância máxima, contra 78% dos bancos do grupo dos menores. O segundo
público alvo do site dos bancos maiores são as pequenas empresas enquanto que para
os bancos menores o segundo público do site são os clientes corporativos. Enquanto
os bancos maiores colocam os visitantes não clientes em terceiro lugar e os acionistas
em último lugar como o público alvo do site, os bancos menores têm as pequenas
empresas como terceiro público alvo e a imprensa em último lugar.

Muito Importante Pouco
im

6% 6%

25% 37%

25% 44%

50% 31%

19% 62%

25% 62%

Tabela 4.4: Público alvo dos serviços oferecidos na Web
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Analisando os subgrupos por controle acionário, foi observado que os bancos
estatais dão um grau de importância máxima relativamente menor (75%) para a
"pessoa física", se comparados com os bancos estrangeiros (100%) e privados
nacionais (86%). As pequenas empresas ocupam o segundo lugar na hierarquia de
importância dos bancos privados nacionais, mas ficam apenas em quarto lugar para
os estatais e em quinto para os estrangeiros. Enquanto a imprensa não é um público
alvo significativo para os bancos estatais e estrangeiros, os bancos privados nacionais
colocam os usuários não clientes em último lugar na sua hierarquia de importância.

2.3. Formas de avaliar o serviço

A terceira questão pretende aferir as formas que os bancos utilizam para
avaliar a adequação dos serviços oferecidos com as necessidades dos usuários. Como
mostra a tabela 4.5, os bancos consideram o canal eletrônico como sendo o mais
importante para identificar as necessidades dos usuários, com o e-mail e o formulário
eletrônico no site no topo da hierarquia de importância. Em terceiro lugar está a
preocupação com o que outros bancos estão fazendo, seguido pelas opiniões obtidas
da percepção dos próprios funcionários do banco. A seguir vêm as pesquisas feitas
com usuários, através de canais não eletrônicos, e as feitas com os não-clientes. Por
último, são consideradas as pesquisas feitas com clientes não-usuários do site.

50% 37%

31% 44%25%

19%

13%

13%

6%

Tabela 4.5: Formas de avaliação dos serviços

Pela análise dos subgrupos, observou-se que os bancos que estão entre os 10
maiores têm um perfil de hierarquia de importância neste item idêntico ao total da
amostra, embora o peso dado aos canais eletrônicos, por exemplo, seja
significativamente maior (71% contra 66% em e-mail e 71% contra 50% nos
formulários). Os bancos menores têm uma ênfase menor nos canais eletrônicos (44%

170



em e-mail e 33% nos formulários). As pesquisas de benchmark em outros sites está
em terceiro lugar para os bancos maiores enquanto, para os menores, logo abaixo das
informações coletadas via canais eletrônicos vem a opinião dos seus próprios
funcionários sobre os serviços oferecidos.

Dividindo-se nos subgrupos por controle acionário, os bancos estatais mantêm
o perfil da hierarquia de importância de cada uma das formas de avaliar os serviços
de Web banking igual ao da amostra total. Nos bancos privados nacionais, ao
contrário dos outros grupos, os formulários são considerados ligeiramente mais
importantes do que o e-rnail. Enquanto os estatais têm o benchmark em terceiro lugar,
os privados nacionais e estrangeiros consideram mais importante a opinião dos seus
funcionários.

A opinião de não-clientes e de clientes não-usuários não pesa muito para a
avaliação dos serviços oferecidos no site para nenhuma das categorias de bancos
consideradas.

2.4. Estratégias para atrair usuários para o site

A quarta pergunta do questionário identificou quais as estratégias mais
importantes, na opinião dos bancos, para atrair usuários para o Web site. A tabela 4.6
indica a porcentagem de utilização e a importância relativa de cada uma das
estratégias para os 16 bancos pesquisados.

As únicas estratégias para atrair clientes para os seus sites que são utilizadas
por todos os bancos pesquisados são as mensagens nas correspondências enviadas
para os clientes e as informações sobre o próprio banco disponibilizadas nos sites.
Estas duas estratégias são creditadas com um alto grau de importância pelos bancos
que as utilizam.

Descontos nos preços dos serviços oferecidos pela Web em comparação com
outros canais, embora não sejam utilizados por todos, possuem um alto índice de
importância atribuído pelos bancos que os utilizam. Propaganda em outros veículos
de promoção (TV, revistas, etc.) e informações financeiras oferecidas no site, são
também consideradas pelos bancos como sendo muito importantes para atrair
usuários. Já a oferta de brindes no site (jogos, softwares, etc.), a manutenção de uma
página de links para outros sites e a promoção de eventos, embora tenham alto índice
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de utilização, são consideradas com índice bem mais baixo de importância na atração
de usuários para o site.

% de Muito
utilização importante Importante

COn:~~P9~d~.8~:~i~s·::~!i.~~~.::::L:",:.::..::::.:::::;~·::~f.:~:dº~1./<:;;:'::::·:.·:::~?o/()·::·::::.:.::' .,:::·.:~8%.: .. '.'"
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Descontos nos preços. dos serviços Web 94% 60% 20%

Propaganda em outros veículos 94% 53% 0%

Informações financeiras no site 94% 47% 47%

índices .econômicos 94% 33% 27%.

Oferta de brindes no síte 94% 13% 27%

Uso de links para outros sites 94% 13% 20%

Promoçãodeeventos nosite 94% 0% 40%

Análise de conjuntura 88%
"

50% 29%

Bannersemoutros sites ... 88% '43% 29%
,.,

Notícias ..88% 29% 36%

Mensagens em postos deauto-atendimento .: 88% 21% 36%

Ofertas de serviços exclusivos pela Web 81% 54% 8%

Tabela 4.6: Estratégias para atrair usuários

Com um grau um pouco inferior de utilização, a oferta de análises de
conjuntura nos sites é considerada muito importante para os bancos que a utilizam.
Surpreendentemente, a utilização de banners em outros sites na Web, além de não ser
utilizada por todos, não tem um índice muito alto de importância na atração de
usuários para o site. Já a oferta de serviços exclusivos pela Web, mesmo não sendo
uma estratégia muito utilizada, é considerada bastante importante por aqueles que a
empregam.

Para os pertencentes ao subgrupo dos bancos que estão entre os 10 maiores,
apenas as análises de conjuntura e as ofertas de serviços exclusivos não são
oferecidas por todos da amostra. Neste subgrupo, foram consideradas de maior
importância para atrair usuários para o site a promoção em outros meios, seguido
pelas ofertas exclusivas (embora nem todos utilizem este tipo de recurso). A
utilização de correspondências e a oferta de informações financeiras no site estão
empatadas, em terceiro lugar na hierarquia de importância dada pelos bancos deste
subgrupo, seguidas pelas análises de conjuntura. Descontos, propaganda na Web
através de banners e índices econômicos vêm a seguir.
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Para o subgrupo dos bancos que não estão entre os 10 maiores, os descontos
são a estratégia mais importante para atrair usuários, com a utilização de
correspondências em segundo lugar. A seguir vêm a oferta de análise de conjuntura e
a oferta de informações sobre o banco, seguidos de promoção na própria Web.

No subgrupo dos estatais, 100% dos bancos indicaram que a oferta de análise
de conjuntura é o recurso mais importante para atrair usuários para o site.
Informações financeiras, descontos, índices econômicos e ofertas exclusivas, foram
também considerados em alto grau de importância. Uso de correspondências,
informações sobre o banco, notícias, promoção na própria Web e promoções em
outros meios de comunicação vêm a seguir. Apenas um em quatro dos bancos deste
subgrupo acreditam que a promoção da Web em postos de atendimento é importante
para atrair usuários.

Para o subgrupo dos bancos privados nacionais, a estratégia mais importante é
a propaganda em outros veículos de comunicação, seguida pela oferta de serviços
exclusivos pela Web. O uso de correspondências para os clientes vem em terceiro
lugar. Em quarto lugar vêm empatados os descontos nos serviços e a promoção em
outros sites na Web. Informações financeiras, oferta de notícias e links vêm a seguir,
na hierarquia de importância.

Para o subgrupo dos bancos estrangeiros, correspondência para os clientes é
seguramente o item mais importante para atrair usuários. As análises de conjuntura
vêm em segundo lugar, seguidas pelos descontos nos serviços oferecidos no site.
Propaganda na Web vem em quarto lugar para os bancos deste subgrupo, seguida por
informações sobre o banco, informações financeiras e promoção em outros veículos.

3. Perspectiva de adoção de serviços

Procurou-se identificar com a pesquisa feita através do questionário, qual era
a perspectiva de adoção de alguns tipos de serviços interativos pelos bancos. Com
isso, pôde-se avaliar quais são os serviços que estão funcionando nos sites, quais os
que estão previstos para serem implementados nos próximos doze meses e quais
aqueles que não estão nos planos mais imediatos dos bancos.
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3.1. Recursos específicos da Web

Como indica a tabela 4.7, boa parte dos bancos pretende incrementar a
interatividade do seu site nos próximos doze meses. Apoio à tomada de decisões
financeiras, implementação de listas de e-mail, customização de informações para o
cliente, calculadoras on-line e chat com clientes estão entre os serviços que estarão
sendo adotados num futuro próximo pelos bancos. Já videoconferência e fórum de
debates são serviços que estão sendo considerados por menos de um terço dos bancos
pesquisados.

Tabela 4.7: Adoção de recursos Web

Entre os bancos do subgrupo dos 10 maiores, 71% já possuem algum tipo de
assessoramento off-line, 43% oferecem algum tipo de ferramenta de apoio à decisões
financeiras e 29% disponibilizam calculadoras on-line. O fato de 43% dos maiores
bancos pretenderem implementar calculadoras e ferramentas de auxílio à decisão nos
próximos 12 meses, indica um crescimento desta categoria de serviços para o
próximo ano. Ainda entre estes bancos, apenas 14% declaram usar algum serviço de
lista de e-mail, mas 71% querem implementá-lo. O chat com clientes, apesar de não
ser utilizado por nenhum banco deste subgrupo, só não tem previsão de ser adotado
por cerca de 30% deles. Fórum de debates e videoconferência está fora dos planos de
mais de 70% destes bancos.

No subgrupo dos que não estão entre os 10 maiores, os serviços mais comuns
já implantados são o assessoramento off-line e a customização de informações.
Ferramentas de apoio à tomada de decisões financeiras, calculadoras e listas de e-mail
são os serviços que devem ser mais implementados nos próximos meses. Fórum de
debates, chat e videoconferência não estão nos planos de dois terços dos bancos deste
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subgrupo.

Mecanismos de assessoramento off-line, chat, calculadoras e outras
ferramentas de apoio à tomada de decisão, já estão implementadas ou estarão em
breve por três em cada quatro sites do subgrupo dos bancos estatais. Um único banco
estatal já utiliza fórum de debates com clientes através da Web, mas os outros ainda
não consideram a utilização deste recurso.

Todos os bancos do subgrupo dos privados nacionais ou já tem ou vão
implementar em breve ferramentas de apoio à decisão em seus sites e também
assessoramento off-line. Entretanto, quase um terço dos bancos deste grupo não tem
previsão de implementação de calculadoras e 14% não tem previsão de
implementação de customização de informações e listas de e-mail. Menos de 30%
mencionam a previsão de uso de chat com clientes, mas um pouco mais da metade
considera a implementação de fórum de debates. O uso de videoconferência está
previsto por mais de 40% dos bancos deste subgrupo.

No subgrupo dos bancos estrangeiros, 60% já utilizam customização de
informação, mas os outros 40% não estão considerando a utilização deste recurso.
Neste grupo, 40% não consideram a utilização de calculadoras, mas 80% já
disponibilizam ou vão disponibilizar assessoramento off-line e ferramentas de apoio à
tomada de decisão financeira. Listas de e-mail não estão nos planos de 60% dos
bancos deste grupo e nenhum deles planeja o uso de fórum de debates, chat ou
videoconferência.

3.2. Adoção de serviços de Internet banking

A pesquisa identificou também os serviços relacionados ao Internet banking
que já foram implementados ou estão com implementação prevista, e também aqueles
que não estão nos planos dos bancos. A tabela 4.8 indica os resultados obtidos para o
conjunto da amostra.

Entre os serviços relacionados, destaque para o DOC eletrônico,
implementado em mais de dois terços dos bancos pesquisados. Considerada também
a previsão de implementação para o futuro próximo e o baixo índice dos que não o
estão planejando, este estará se tomando um serviço básico do Internet banking.
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o pagamento on-line de faturas de cartões, de impostos e gerenciamento de
carteira de investimentos também estão entre os serviços mais comuns já implantados
pelos bancos. Mas, enquanto o gerenciamento de carteira de investimentos deve estar
implementado pela maioria dos bancos pesquisados no curto prazo, as opções de
pagamento aparentam despertar menos interesse, pois cerca de um quarto dos bancos
pesquisados não tem previsão para sua implementação.

Sem previsão

69% 13%

63% 13% 25%

50% 44% 6%

50% 25% 25%

50% 19% 31%

44% 50% 6%

38% 50% 13%

38% 31% 31%

38% 25% 38%

38% 19% 44%

31% 56% 13%

25% 50% 25%

25% 19% 56%

19% 56% 25%

13% 38% 50%

6% 38% 56%

Tabela 4.8: Adoção de serviços de Internet banking

A seguir vêm as requisições de talões de cheques, que emborajá tenha sido
implementada por metade dos bancos, encontra alguma resistência, pois quase um
terço deles não têm previsão de implementar este serviço. No caso do cancelamento
de pagamentos pela Web, a resistência é ainda maior, com mais de 40% dos bancos
não prevendo a sua implementação.

A solicitação de produtos de investimento e de outros tipos de produtos e
serviços também já foram adotados por um número significativo de bancos. Com
previsão de implantação prevista por um grande número de bancos, estes também são
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serviços que em pouco tempo serão encontrados nas carteiras básicas de serviços on-
line via Web.

Apesar de ter sido implementado por apenas um terço dos bancos, a
demonstração on-line está sendo considerada por mais de metade dos pesquisados e
deve se tornar um serviço padrão em pouco tempo. A verificação de cheques emitidos
também vai crescer significativamente, embora mais de 30% dos bancos não estejam
considerando este serviço nos seus planos, caso semelhante ao da solicitação de
abertura de contas pela Internet, serviço que 38% dos bancos não está prevendo
implementação.

A requisição de cartões e de produtos de crédito ainda é baixa, mas deve
crescer muito em pouco tempo. Já o uso de cheques eletrônicos, dinheiro eletrônico e
compras on-line no site dos bancos são os serviços que têm baixo índice de interesse
por parte dos bancos. Numa comparação entre o cheque e o dinheiro eletrônicos
observou-se que o primeiro já foi implementado por um número maior de bancos,
mas osegundo deve crescer num ritmo mais rápido no próximo ano.

Entre os bancos que pertencem ao subgrupo dos que estão entre os 10 maiores
bancos do país, o uso de DOe eletrônico, o pagamento de cartões de crédito e de
impostos já são serviços institucionalizados. O gerenciamento de carteira de
investimento também deve estar sendo utilizado por todos os bancos deste subgrupo
num curto espaço de tempo. O mesmo deve acontecer com a requisição de talões e de
cartões, solicitação de produtos e serviços diversos e cancelamento de pagamentos,
pois neste subgrupo a maioria já implantou e os outros já estão prevendo a
implantação.

A solicitação de abertura de contas, de cartões de crédito, de pré-qualificação
para obtenção de crédito, e a demonstração do Internet banking foram implantados
por menos de metade dos bancos deste subgrupo. Entretanto todos estão prevendo
oferecer estes serviços no prazo de um ano.

As opções de verificação de cheques emitidos e de cheque eletrônico já foram
implantados por mais de 40% dos bancos deste subgrupo, mas 30% deles não tem
planos de oferecê-los aos seus clientes, mesma porcentagem de bancos que não tem
previsão para implementar shopping eletrônicos em seus sites. O uso de dinheiro
eletrônico é o serviço que menos bancos estão interessados, com mais de 40% sem
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previsão para a sua implementação.

o DOe eletrônico também é o serviço mais comum encontrado nos bancos
menores, embora o seu nível de implementação esteja bem abaixo do encontrado nos
bancos maiores. Os bancos deste subgrupo estão indicando que vão fazer muitas
implementações em seus sites no futuro próximo. Dois terços estão prevendo oferecer
a possibilidade de solicitar serviços e produtos pelo site, disponibilizar produtos de
investimento e o gerenciamento de carteira de investimentos, e metade quer
implementar a oferta de produtos de crédito e demonstração do Internet banking.

O serviço que desperta menos interesse entre os bancos deste subgrupo é o
cheque eletrônico: quase 80% não têm previsão de implantação. Dinheiro eletrônico,
convênio com shopping on-line e solicitação de abertura de conta pela Web também
são serviços de baixo interesse, os quais mais de dois terços dos bancos não tem
nenhuma previsão de implantação.

No subgrupo dos bancos estatais, três quartos já têm DOe, pagamento de
impostos e de fatura do cartão. Em mais um ano, todos estarão oferecendo estes
serviços e ainda o gerenciamento de carteira de investimentos. Entre os serviços que
serão implementados se destacam a requisição de cartões, a demonstração do Internet
banking e a solicitação de abertura de conta. Os serviços que despertam menos
interesse são o dinheiro eletrônico, a solicitação de talão de cheques, o shopping
eletrônico e o cancelamento de pagamentos.

No subgrupo dos bancos privados nacionais aparecem também o DOe
eletrônico, além da solicitação de produtos de investimento e gerenciamento de
carteira de investimentos. Estes serviços, juntamente com a solicitação de produtos e
serviços pelo site e a demonstração do Internet banking, deverão estar implementados
por todos os bancos deste subgrupo em pouco tempo. A solicitação de crédito e o
shopping on-Iine são os serviços que mais serão implementados em futuro próximo.
O cheque eletrônico já foi implantado por um terço dos bancos deste grupo e metade
deles não têm interesse ne~te serviço.

No subgrupo dos bancos estrangeiros os serviços mais comuns encontrados
são o DOe, a solicitação de talão, pagamento de fatura de cartão, verificação de
cheques emitidos e a demonstração do Internet banking. Nos próximos doze meses os
serviços que mais serão implementados são a solicitação de produtos e serviços
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diversos, de investimento, o gerenciamento de carteiras e a solicitação de cartões.
Para estes bancos, o cheque e o dinheiro eletrônicos e o shopping on-line não
possuem atrativo e nenhum deles está planejando investir na sua implantação. A
solicitação de abertura de contas já é oferecida por um banco deste grupo, mas os
outros quatro não têm na sua previsão disponibilizar este serviço.

4. Avaliação da utilização dos serviços de Web banking

Alguns bancos que responderam à pesquisa deixaram em branco as respostas
às questões apresentadas neste item (e nos que vêm a seguir). Alegou-se que as
informações solicitadas nestas partes do questionário não poderiam ser fornecidas por
envolver números da empresa que não poderiam ser divulgados.

Outros bancos afirmaram que não havia como fornecer as informações
corretas sobre os itens do questionário que envolviam a solicitação de números. "Não
dispomos de estatísticas confiáveis para responder corretamente" ou "devido ao
processo de fusão pelo qual o banco vem passando, existem algumas informações que
ainda estamos levantando", foram duas afirmações expressas na parte de comentários
do questionário para justificar a não resposta dos itens que pretendiam identificar o
informações sobre a demanda dos usuários e a parte referente à quantificação dos
custos envolvidos na implantação e manutenção do site na Web.

Mesmo que a quantidade de respostas seja menor, as informações obtidas
nestes itens através do questionário merecem ser apresentadas, pois contribuem para
um entendimento sobre a realidade do Web banking. Neste caso as repostas obtidas,
embora não possam ser generalizadas para todo o setor bancário, têm relevância pela
importância no mercado dos bancos que forneceram informações à pesquisa.

4.1. Volume de transações

Neste item do questionário foram feitas perguntas aos bancos com o objetivo
de avaliar o volume de transações do site do banco e a sua importância frente aos
outros canais bancários. Doze bancos responderam a esta parte do questionário, sendo
que nem todos preencheram todas as informações solicitadas neste item. Dentre os
bancos que forneceram informações neste item, dois são estatais, seis são privados
nacionais e quatro são estrangeiros. A tabela 4.9 apresenta um resumo dos dados
obtidos dos bancos sobre o crescimento de transações nos diferentes canais.
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Entre os bancos que responderam a pesquisa, observou-se uma tendência à
redução do número de transações nas agências tradicionais, embora estas ainda
concentrem o maior volume absoluto das transações dos bancos. Ponderando-se os
resultados dos bancos que forneceram informações precisas sobre as transações nas
agências tradicionais, esta redução fica numa média de 14% ao ano entre os anos de
1997 e 2000. É interessante notar que nenhum banco acusou crescimento no número
anual de transações, cuja taxa anual de crescimento no período variou entre -38% e
0%.

Nos caixas eletrônicos observa-se uma tendência de crescimento do número
de transações. Embora dois bancos apontem redução no número de transações nos
caixas eletrônicos, na média, se observa o crescimento médio de 16% ao ano no
número de transações em caixas eletrônicos no período de 1997 a 2000.

-6% . -20%

30%

3%

1998 a 1999 1999 a 2000

. ·10%

9%

7%

29%

279% 135%

Tabela 4.9: Taxa anual de crescimento dos canais de transação

As transações por telefone também apontam uma tendência de crescimento,
embora menor do que o dos caixas eletrônicos. Dos bancos pesquisados se obteve a
taxa média de crescimento das transações por telefone de 9% ao ano entre 1997 e
2000. Observe-se também que a tendência de crescimento deste canal é menor a cada
ano.

O canal de transações realizadas por fax também mostra crescimento médio
no período de 1997 a 2000, com índice de 21% ao ano. Observando-se a tabela 4.9,
nota-se que esta taxa de crescimento é alta nos dois primeiros períodos considerados,
apontando para um ritmo bem menor de crescimento entre 1999 e 2000.

Também o canal de PC banking via software proprietário apresenta taxa

5 Variação média obtida para estes anos tomando-se os bancos que forneceram as informações.
Ó Transações feitas através de software proprietário.
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média de crescimento positiva, ficando em 19% no periodo considerado. Mas da
mesma forma que as transações por fax., este número médio se deve mais ao alto
crescimento dos periodos 1997-1998 e 1998-1999. No periodo 1999-2000 a
expectativa é de um crescimento muito menor, da ordem de apenas 3%, como mostra
a tabela 4.9.

o crescimento do canal Internet de transações bancárias é absolutamente
inequívoco. A média de crescimento anual para o periodo considerado é de 159%. É
preciso lembrar que estes números representam a média da variação e esta é bastante
diferente de banco para banco. Enquanto um banco projeta uma variação de até 900%
no número de transações pela Internet entre 1998 e 1999, outro banco acusou uma
redução de 16% entre 1997 e 1998. Mas a tendência de crescimento nas transações
por este canal é visível em todos os bancos pesquisados. E, na maioria deles, as taxas
de crescimento são muito expressivas, denotando a expectativa de crescimento do
canal.

É preciso também levar em conta o quanto significa o volume de transações
em termos comparativos com os outro canais. Como já foi dito, apesar da tendência
decrescente, as transações na agência representam o volume mais significativo do
total de transações feitas com o banco. Comparativamente, as transações pela
Internet, apesar da expressiva tendência de crescimento, representam valores bem
menores no total das transações. Tomando como exemplo o ano de 1999, as
transações nas agências representam, na média dos bancos pesquisados, 35% do total
das transações, enquanto a Internet chega a 5%. Mesmo assim há uma diferença
significativa entre os bancos maiores e os menores com relação ao quanto representa
a Internet no volume total de transações.

Enquanto nos bancos maiores as transações pela Internet variam de 1% a 3%
do total, em bancos menores estes números variam de 1% a 30%. Dois bancos dentre
os pesquisados projetam para o ano 2000 uma situação na qual a Internet vai estar
sendo responsável por um volume maior de transações do que as ocorridas dentro das
agências.
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4.2. Volume de usuários

Foi investigada também na pesquisa a variação no número de usuários dos
serviços de Internet banking. Da mesma forma que no item anterior, as repostas dos
bancos não foram em quantidade expressiva. No entanto com as respostas obtidas de
nove bancos, pode-se fazer uma estimativa do tamanho do cenário do Web banking
no Brasil. Ainda mais porque dos oito bancos que responderam a esta parte do
questionário, cinco estão entre os dez maiores bancos do país.

Tomando por base as respostas obtidas, o volume de usuários cadastrados
para a utilização dos serviços bancários via Internet está num ritmo de crescimento
intenso. Na tabela 4.10 estão apresentadas as variações percentuais no número de
usuários de serviços bancários na Web, de acordo com os números fornecidos pelos
bancos que responderam à pesquisa.

128% 149% 57%

1997 a 1998 1998 a 1999 ·1999 a 2000

7% 226% 121%

483% 1428% 152%

Tabela 4.10: Taxa de crescimento anual dos usuários de Internet banking

Observa-se uma grande explosão no número de usuários e de visitas aos
serviços dos bancos na Web no ano de 1999, embora a taxa de crescimento em 1988
já tenha também sido bastante significativa. Apesar destes números representarem
apenas uma parcela do mercado bancário brasileiro, pode-se depreender daqui que as
expectativas dos bancos para o crescimento da demanda para os serviços de Internet
banking são muito altas.

Embora a pesquisa não possa ser precisa sobre os números absolutos de
usuários de Internet banking no país, os dados coletados na pesquisa indicam um
volume muito grande de usuários. Somando-se apenas os dados dos nove bancos que
preencheram esta parte do questionário, chega-se em 1999 a um número de quase três
milhões de usuários cadastrados nos serviços de Internet banking. Levando-se em
conta que estes nove bancos representam mais de dois terços do número total de
correntistas do país se poderia projetar um número espantoso que indicaria que
praticamente todo usuário de Internet no Brasil seria também um usuário de Internet
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banking. Na prática isto pode não se verificar pois é preciso fazer uma distinção entre
usuário cadastrado e usuário efetivo do serviço. Alguns bancos cadastram os usuários
para o serviço de Internet banking baseado na movimentação do correntista e não
apenas no seu interesse específico em fazer transações pela Internet. Este artificio
inflaciona o número real de usuários dos serviços bancários na Web no país, mas
revela o desejo dos bancos de incentivar o uso deste canal entre os seus clientes.
Além disso, um único usuário de Internet pode ser cadastrado como correntista em
mais de uma instituição.

Para se encontrar um número mais preciso é necessário verificar também a
evolução das visitas feitas ao site do banco, particularmente aquelas feitas à parte
reservada aos correntistas, que é onde ocorre a utilização dos assim chamados
serviços de Internet banking. Além do número de visitas/mês também se contar aos
milhões, a evolução das visitas direcionadas ao uso de Internet banking também se
revela crescente. Dos dados levantados pela pesquisa, em 1997 apenas 2% das visitas
ao site se direcionavam aos serviços de Internet banking. Em 1998 esta relação era de
10% e em 1999 chega a 46%, estando sendo projetada a mesma 'Ordem de grandeza
para 2000, com 52% das visitas ao site de um banco serem feitas por correntistas
interessados em fazer uma transação bancária. Este número também indica a explosão
do Internet banking em 1999 e a projeção de uma taxa de crescimento mais modesta
para o próximo ano.

Neste item do questionário foram perguntados também o número de
mensagens de correio eletrônico recebidas pelo banco, número de formulários
preenchidos, número de solicitações de informações sobre o serviço, quantidade de
softwares que foram retirados por usuários a partir do site, usuários inscritos em listas
de e-mail e serviços que foram implementados por solicitação de usuários do site.
Infelizmente o número de respostas obtidas a estas perguntas foi insatisfatório para se
fazer qualquer análise substantiva. Esta falta de informações sobre estes aspectos
importantes da administração dos serviços bancários pela Web demonstra que os
bancos estão muito reticentes em revelar estes valores ao pesquisador, ou, como já foi
mencionado anteriormente, os próprios bancos não estão monitorando os dados
envolvidos na administração do serviço on-line com o devido apuro.
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5. Custos do serviço

Nesta parte do questionário procurou-se identificar a composição dos custos
envolvidos nos projetos de implementação de serviços bancários na Web. Por se
tratar de informação delicada já seria de se esperar que não se obtivesse um retorno
muito expressivo de respostas às questões desta parte do questionário. Entretanto 13
bancos ofereceram respostas no item sobre tarifas cobradas dos usuários elO
preencheram os campos que identificam os valores gerais do orçamento de
manutenção de serviços na Web. Apenas 7 bancos, no entanto, se dispuseram a
apresentar a composição dos custos de forma mais detalhada. A seguir serão
apresentadas as análises possíveis com as informações obtidas na pesquisa.

5.1. Tarifa do serviço

Seria de se esperar que a informação sobre as tarifas cobradas pelo uso dos
serviços bancários na Web devessem ser divulgadas com menos timidez pelos
bancos. Até porque, como foi mencionado anteriormente, os' 'bancos dão grande
importância aos preços cobrados na Web como fator para atrair usuários para o
serviço. Mesmo assim, dos bancos que participaram da pesquisa e que poderiam
responder este item, quatro não o fizeram.

Dentre os que forneceram esta informação, apenas um indicou que efetua
cobrança escalonada, cobrança esta que vai da oferta gratuita do serviço até R$ 1,50
para consulta a saldos e extratos, Embora este banco já esteja anunciando uma
redução desta tarifa, a sua política contrasta com os outros bancos que responderam
ao questionário, todos disponibilizando os serviços básicos de forma gratuita aos
seus clientes, O único serviço que é sistematicamente cobrado pelos bancos é o
serviço de DOe, cuja taxa varia entre R$ 3,00 e R$ 4,50,

5.2. Orçamento do site na Web

Neste item do questionário procurou-se levantar a informação sobre a relação
entre os gastos para investimento e manutenção do site com os gastos totais em
tecnologia de informação. Dos bancos pesquisados observou-se que os gastos com o
site na Web estão em fase de crescimento, Tabulando os dados comparativamente, os
gastos na Web significavam em média 2% do orçamento total de tecnologia de
informação em 1997. Em 1998, a fração Web passa a ser 7% do orçamento de
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tecnologia. Em 1999, a previsão é que este número chegue a 10%, podendo atingir
12% no próximo ano.

Confirmando ainda mais a crescente importância da rubrica "gastos na Web"
para os bancos, nota-se que a sua taxa média de crescimento anual é de 52% no
período considerado. Para o mesmo período, o orçamento de tecnologia tem uma taxa
média de crescimento de 34%. A partir destes dados pode-se considerar que os gastos
com a Web estão vivendo uma fase de forte investimento e ocupam uma fatia cada
vez maior dos gastos em tecnologia dentro dos bancos.

5.3. Composição dos custos

Procurou-se também identificar a composiçao do investimento feito na
implantação e manutenção do site na Web. Para tanto se solicitou aos participantes da
pesquisa que indicassem em porcentagem o quanto significava a parcela do gasto
total investida em salários, hardware, software, terceiros e propaganda. Além desta
divisão de gastos não ser sempre óbvia, houve um baixo retorno .(sete respostas) às
questões feitas neste item.

Analisando detalhadamente cada uma das respostas obtidas não foi possível
chegar a nenhum padrão identificável da composição de custos de manutenção (e
implantação) dos sites de bancos na Internet. Mesmo após uma subdivisão dos bancos
respondestes segundo o seu porte' não foi possível identificar qualquer padrão nos
gastos com o site, o que inviabiliza qualquer possibilidade de generalização das
informações obtidas.

Entretanto, mesmo sem a possibilidade de extrapolar resultados desta amostra
para o conjunto dos bancos, é interessante destacar algumas informações com o
intuito de se fazer uma observação qualitativa sobre o comportamento dos custos da
Web para estes bancos.

Dentre os sete ban~os respondestes desta parte da pesquisa, dois apontaram o
item salário como sendo o responsável pela maior parcela de gastos com o site,
mesmo que para um deles esta parcela seja decrescente entre 1997 e 2000. Dois
bancos destacaram hardware e outros dois o software como sendo o responsável pela

7 Um entre os bancos respondentes desta parte da pesquisa está entre os 10 maiores bancos do pais; um segundo
faz parte do grupo dos bancos menores; cinco outros estão na faixa dos bancos de porte médio.
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maior parte dos gastos. Dos sete bancos, seis indicaram estar utilizando o serviço de
terceiros para ajudar a colocar o seu site na Internet. Destes, um aponta o gasto com
terceiros como sendo o maior item isolado na composição das despesas do site,
embora note-se uma tendência decrescente neste gasto no período considerado, em
contraposição com o crescimento do item salários.

Dos sete bancos, apenas três destacam algum gasto com propaganda,
provavelmente porque este deve ser lançado em outra rubrica e sob a
responsabilidade de um departamento diferente daquele que preencheu o
questionário, que na maioria dos casos estava mais ligado à área de tecnologia. Com
os gastos em propaganda subordinados a outras áreas, é provável que tenha ficado
dificil a obtenção destas informações no momento do preenchimento do questionário.

6. Observações gerais sobre a pesquisa

A proposta inicial desta pesquisa era obter a participação de 20 bancos, com o
objetivo de levantar informações que ajudassem a caracterizar o 'ritmo e a direção da
evolução uso da Web pelos bancos no Brasil, e também identificar fatores
determinantes nesta evolução. A obtenção de 19 respostas pode ser assim considerada
satisfatória, embora apenas 15 delas sejam de bancos que tenham o interesse
declarado de manter um site na Web com capacidade para oferecer serviços de
transação bancária.

Em uma pesquisa feita sobre o uso da Internet, com um público atuante no
uso de canais eletrônicos e ainda responsável pela implementação de soluções on-
line, causou certa surpresa o fato de cerca um terço dos questionários terem sido
respondidos via fax ou correio comum. Com a oferta explícita na carta de
apresentação da pesquisa de que poderia ser utilizado um formulário na Web ou
mesmo enviado um arquivo via correio eletrônico, criou-se a expectativa de que as
respostas viessem majoritariamente por meio eletrônico, o que acabou não ocorrendo.

Considerando os segmentos que compõem o cenário do sistema bancário no
Brasil e a composição da amostra dos bancos que participaram da pesquisa, este
trabalho tem um viés que privilegia os bancos maiores e de médio porte, em
detrimento dos bancos menores. Por outro lado, os bancos menores também têm uma
presença menos intensa na Web do que os bancos de maior porte, como já foi
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apresentado em pesquisas anteriores".

Ao longo dos quatro meses em que foram coletados os questionários da
pesquisa, quando foram feitos inúmeros contatos com o objetivo de sensibilizar os
bancos para a importância deste projeto de pesquisa, os bancos estrangeiros foram os
que mais resistiram a fornecer informações para este trabalho. Isto está retratado na
recusa explícita (ou implícita, já que alguns nem retomaram as ligações da equipe do
projeto de pesquisa) de alguns bancos a participar do projeto, seja pela falta de
informações disponíveis, seja por definições de política interna de cada banco.

Foi também preciso lidar com informações incompletas em alguns dos
questionários respondidos, o que representou mais uma limitação para obtenção de
respostas abrangentes para as questões do questionário. A representatividade dos
bancos participantes da pesquisa, entretanto, contribuiu muito para que os resultados
aqui expostos tenham significância em termos do mercado bancário brasileiro. Assim,
pode-se considerar que este trabalho representa a realidade do Web banking no Brasil
no ano de 1999 e desta forma os resultados obtidos com este trabalho podem ser
comentados como tal.

A pesquisa também identificou entre os bancos estrangeiros (ou associados a
estrangeiros) uma maior resistência para estabelecer atividades na,Web. Entre os 19
bancos que responderam à pesquisa, partiram exatamente de bancos estrangeiros a
afirmação de não haver interesse em criar site na Web para o público brasileiro, ou
mesmo de manter um site apenas institucional, sem opção para transações. Este fato
pode indicar que, para os bancos estrangeiros, o interesse em se posicionar na Web no
Brasil é menor do que para os bancos brasileiros e está vinculado a políticas definidas
no país de origem.

Os motivos que levaram os bancos brasileiros a desenvolver o canal Web não
são muito diferentes dos apontados por bancos em outros países". Assim, a
necessidade de buscar oportunidades alternativas de negócio, de reduzir custos de
melhorar o relacionamento e atender à demanda dos clientes são, nesta ordem, as
razões de destaque apontadas pelos bancos para incentivar o uso da Web.

8 Vide "Relatório sobre Web sites de bancos no Brasil - Versão 1999", publicado pelo Centro de Excelência
Bancária no site <www.fgvsp.br/ceb>
9 [Ernst & Young, 1999]
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A pesquisa apontou também que os sites dos bancos são voltado
principalmente para os clientes "pessoa física". Além disso, os canais eletrônicos - e-
mail e formulários no site - são considerados pelos bancos como os mais importantes
para avaliar os serviços oferecidos na Web. Contraditoriamente, correspondência
tradicional para os clientes e informações sobre o banco - que têm pouco interesse
para os clientes "pessoa física" - são os recursos mais utilizados para atrair usuários
para o site.

Ao mesmo tempo a pesquisa apontou que os descontos nos preços dos
serviços e ofertas de serviços exclusivos também estão entre as estratégias mais
importantes para atrair clientes para o uso da Web. De acordo com esta estratégia está
a ampla adoção do DOC eletrônico pelos sites dos bancos, com preços inferiores aos
cobrados nas agências.

Entretanto os bancos afírmam que o interesse na utilização de dinheiro
eletrônico e de shopping on-line é muito limitado. Surpreendentemente, a solicitação
de crédito através da Web é um serviço pouco utilizado pelos bancos no Brasil. Nos
EUA, ao contrário, os bancos chegam a oferecer resposta imediata a solicitações de
empréstimos pessoais através dos seus sites. Outra característica cultural dos serviços
bancários no Brasil é a oferta muito maior da requisição pela Web de talões de
cheque do que de cartões de crédito.

Mas as previsões de implementação de novos serviços para o próximo ano
podem mudar este cenário. Entre os serviços com mais alta taxa de previsão de
implementação estão exatamente a solicitação de crédito e a requisição de cartões.
Também com alto índice de previsão de implementação está a demonstração dos
serviços on-line, que podem funcionar como elemento para educar os usuários sobre
as vantagens dos serviços via Web.

Entre os serviços interativos, o assessoramento via e-mail é o mais utilizado,
enquanto videoconferência e fórum de debates são os que atraem menos interesse dos
bancos pesquisados. As calculadoras, com baixo índice de implementação, também
têm alto índice de previsão de serem implementadas nos próximos anos. Deve ser
destacada aqui a utilização de pesquisas de benchmark em outros sites de bancos, que
foi apontada na pesquisa como sendo a terceira forma de avaliar os serviços bancários
na Web. Como alguns destes serviços, ainda pouco implementados, mas com alto
índice de previsão de implementação por bancos no Brasil, são muito mais utilizados
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em sites de bancos em outros países, isto provavelmente significa que os bancos no
Brasil estejam orientando a evolução dos seus serviços na Web pela observação do
que acontece em outros mercados.

Os dados obtidos pela pesquisa, mostram, claramente, a perspectiva de
redução do volume de transações nas agências fisicas, em favor do crescimento do
uso de canais eletrônicos. Dentre eles, a Internet promete ser o canal que mais vai
evoluir nos próximos anos. Ainda é necessário avaliar mais precisamente como a
Web vai disputar espaço com os outros canais eletrônicos, entretanto, o telefone, o
fax e o PC banking baseado em software proprietário, parecem estar com seu espaço
mais ameaçado pelo crescimento do Internet banking.

O crescimento do número de usuários dos serviços bancários pela Web
também é bastante consistente. Aumentando a taxas expressivas ano a ano, é preciso
ainda identificar porque as expectativas dos bancos indicam uma redução no índice
de crescimento para o próximo ano. Talvez a explicação esteja na crença de que está
se chegando ao saturamento, ou seja, o número de usuários de Internet banking esteja
já próximo do limite possível, considerando o número total de usuários da Internet no
Brasil. Mas não se pode deixar de lembrar que uma ligeira melhora nos índices da
economia e uma maior facilidade de acesso à rede, graças à forte competição
observada no mercado de provedores, pode dar um impulso tal no índice de
crescimento no número de usuários que tomará tímida a expectativa registrada nesta
pesquisa.

Enquanto nos EUA é comum a cobrança pelos serviços de pagamento de
contas através da Web, por exemplo, no Brasil este serviço é geralmente gratuito,
sendo cobrado apenas o DOC, mesmo assim a preços com desconto. Neste caso, o
usuário brasileiro de Internet banking pode não ver vantagens na análise feita
anteriormente, que aponta os bancos no país avaliando o desenvolvimento dos
serviços na Web através da observação do que é feito em outros países.

A pesquisa também apontou o crescimento sistemático dos gastos na
implementação dos serviços pela Web. Isto indica que ainda está por vir a economia
esperada com a migração de parcela das transações para este canal eletrônico, mesmo
com o crescimento esperado do número de usuários e a expectativa de redução de
custos com o uso deste canal.
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Estando numa fase inicial de utilização, não só o retorno sobre o investimento
feito na Web pode estar demorando um pouco, como também a composição dos
gastos ainda não está muito bem definida. A fase de tentativas e erros ainda
predomina, com a conseqüente indefinição sobre o que deve ou não deve ser
terceirizado.

Como observação final, pode-se dizer que esta pesquisa conseguiu colocar em
números algumas das percepções já existentes no quadro da evolução do uso da Web
pelos bancos, revelando também algumas facetas mais específicas do mercado
brasileiro. Este é um trabalho que procura fazer uma foto instantânea de um cenário
que muda muito rapidamente. Mas só existe sentido na avaliação precisa e de longo
prazo se houver uma sistemática de análise constante do que ocorre em cada
momento, razão pela qual esta pesquisa pretende ser uma contribuição modesta para
projetos neste mesmo sentido, que venham a ser desenvolvidos no futuro.
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Capítulo V - Entrevistas feitas com executivos de bancos brasileiros
sobre o uso da Web

Entre junho e julho de 1999, foram entrevistados executivos de quatro grandes
bancos brasileiros - Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Caixa Econômica
Federal - com o objetivo de identificar as principais vantagens e os problemas de
investir na Web, e também de avaliar as perspectivas sobre o que pode acontecer no
mercado bancário com o crescente uso da Web. Para que não haja uma identificação
direta dos bancos, os bancos não serão apresentados com seus nomes, mas sim como
Banco A, B, C e D.

1. Banco A

A seguir, um resumo de entrevista realizada no dia 14 de junho de 1999, com
o Diretor de Canais Eletrônicos do Banco A, um grande banco privado nacional.

1.1.Porque implantar o Internet banking

Para o executivo do Banco A, Internet banking é uma evolução natural do
home banking, que por sua vez nasceu primeiro no office banking quando as pessoas
fisicas ainda não tinham computador. Segundo o executivo, a base de clientes
eletrônicos do Banco A já era significativa desde os anos 80. Assim, quando surgiu o
Internet banking, uma boa parte dos clientes que se cadastraram "já era de usuários do
home banking".

Embora o número de usuários cadastrados para o uso de Internet banking
junto ao Banco A já esteja na casa de centenas de milhares, isso não implica,
necessariamente, que todos eles estejam usando a Internet de forma intensiva. O
executivo do banco afirma que "aproximadamente 20% desses clientes acessam
informações pela Internet todo mês". Isso significa dizer que uma parcela dos
usuários cadastrados, seja por motivo de performance ou de segurança, ainda prefere
acessar o home banking via software proprietário.

O processo de implantação de serviços bancários pela Web no Banco A não
foi motivado pela necessidade de redução de custos. Segundo o executivo, mais
importante foi a compreensão de que a Internet é a mídia do futuro. Daí a necessidade
do Banco A ocupar este espaço para se manter no mercado no longo prazo. "A
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Internet faz parte da estratégia para o futuro da organização", diz o executivo do
banco. Além disso, como o usuário de Internet banking é antes um usuário de
Internet, o crescimento demográfico do número de internautas obriga a investir no
desenvolvimento deste canal. E "a nova geração é muito focada na Internet", insiste o
executivo.

Entretanto, como o cliente não interage só por um canal e nem sempre tem
Internet à sua disposição as 24 horas do dia, o Internet banking é visto como uma
peça do serviço de atendimento do Banco A. Combinada com as operações feitas por
outros canais eletrônicos, a Internet faz parte de um conjunto de soluções de acesso
remoto ao banco, composto por: telefone, via atendente humano ou via unidade de
resposta audível; fax; home banking tradicional, através de software proprietário e a
rede de caixas eletrônicos. No entanto, o executivo do banco admite que em algum
momento no futuro "a maior parte do home banking vai ser pela Internet". A
tendência é que, com a popularização da Internet, ela:passe a absorver funções que
são tradicionais de outros canais. Com isso, segundo ele, o cliente vai gradativamente
deixar' de ir ao caixa eletrônico para fazer algumas operações queele pode fazer pela
Internet. O cliente vai deixar também de ir às agências e vai diminuir a consulta por
telefone a conselheiros do banco, quando as suas dúvidas puderem ser esclarecidas
pela Web.

1.2. Administração do canal Internet

Segundo o executivo, administrar o site do Banco A na Web é um trabalho
que envolve três áreas: Marketing, Tecnologia e Produto. "Marketing estabelece as
diretrizes em termos de apresentação e navegação, inclusive fazendo pesquisa de
mercado. Tecnologia para ver até que ponto esta apresentação é funcional, em termos
de performance. E Produto é para ver se o que está sendo apresentado é compatível
com o que se espera."

O executivo do Banco A afirma que como "a Internet é muito dinâmica, e está
a toda hora alterando as suas funcionalidades", é preciso estar constantemente,
adaptando o site a novas demandas do mercado. Assim, são realizadas pesquisas para
identificar as necessidades do cliente, da empresa, e inclusive as dos não-clientes e
dos não-correntistas, para se definir o desenho do site.
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o executivo admite que o processo de desenvolvimento do site do Banco A
combina competências internas com a participação de empresas terceirizadas. O
Banco A usa empresas de consultoria para avaliar os diversos sites disponíveis no
mercado e, de posse destas informações, uma equipe interna especifica a
funcionalidade que deseja para o site. O desenho do site propriamente dito também é
terceirizado.

Mesmo com uma parte do processo terceirizada, o Internet banking combina
as vantagens de utilização de uma canal compartilhado, ao mesmo tempo que
preserva a imagem do banco. Em outros países, o uso de home banking através de
softwares de administração financeira, deixou os clientes dos bancos tendo acesso às
suas informações bancárias através de canais nos quais se destacava a imagem de
produtos desenvolvidos por outras empresas.

Para o executivo do Banco A, no Brasil predominou o desenvolvimento de
soluções internas para o home banking, o que proporcionou aos bancos brasileiros
experiência para o desenvolvimento do Internet banking. "O Brasil já tinha, mas os
Estados Unidos não tinham home banking até pouco tempo atrás", afirma ele. Isto fez
com que aquele país se "atrasasse muito para entrar no home banking através da
Internet, em função das preocupações com relação a segurança".

A administração do site envolve também o projeto de fazer convergir as várias
formas de interação do Banco A com seus clientes para uma interface comum. A
estética e a interatividade da Internet tem aqui importância primordial. Se parece
claro que todos os canais do Banco A caminham para uma única interface (figura
5.1), como parte da estratégia de simplificar a vida do cliente, como diz o executivo
do banco, a "tendência é que as interfaces caminhem na linha de browser, inclusive o
terminal do atendente da agência também terá a mesma cara do home banking que
terá a mesma cara do caixa eletrônico". "Os ATMs1 tendem a ter a cara da Internet",
reforça ele.

Há inclusive o uso da intranet, através da qual, clientes pessoa jurídica podem
ter acesso ao Banco A. Segundo o executivo, este canal específico - conhecido no
mercado por extranet - combina a funcionalidade do browser com uma sensação de
maior segurança ao cliente que quer um acesso exclusivo.

I ATM (Automated Teller Machines) como são chamados os caixas-eletrônicos.
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Para atrair visitas para o site, o Banco A também faz divulgação de empregos,
assim como anúncio de imóveis, ou automóveis, que estão em leilão. "Anúncio de
emprego é um atrativo importante, principalmente com esse índice de desemprego
que a gente tem". Ele ressalta que a Internet é um pré-requisito hoje e o recrutamento
através do site, além de divulgar a empresa para uma massa grande de pessoas a um
custo baixo, atinge os profissionais que interessam para a empresa.

Cliente
•••••• ••~\I
~-=T[CP /I]P~~

Regras de negócio

Figura 5.1: Canais de acesso integrados através de tecnologias da Internet'

2 Fonte: IBM
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1.3. Problemas para o crescimento do uso do Internet banking

Para o executivo do Banco A, o maior obstáculo ao crescimento do uso da
Internet como canal bancário, está na infra-estrutura básica de acesso à rede no país.
"O primeiro obstáculo para a exploração da Internet ainda é a infra-estrutura: acesso
telefônico e provedor de acesso com boa qualidade e baixo custo", diz ele. Para ele, o
Brasil não tem infra-estrutura ainda para massificar a Internet em termos de meio de
comunicação. Ele acredita que por isso o número de usuários é também muito baixo.

É esta situação de infra-estrutura precária que garante a sobrevi da das
soluções proprietárias de home banking. "O software desenvolvido em DOS, aí no
interior do Brasil, funciona", argumenta ele. Além de ter desempenho que garanta a
qualidade do serviço, esta conexão proprietária também dispensa a necessidade de um
provedor de Internet.

Uma solução para intensificar o uso da Internet no país poderia ser a
participação mais ativa do governo. Segundo o executivo, "o governo deveria investir
mais na Internet, disponibilizando acesso nas escolas públicas municipais e
estaduais". O executivo do Banco A reclama uma política coordenada do governo
para incentivar o uso da Internet no país. Embora reconheça a existência de
iniciativas isoladas neste sentido, segundo ele, elas não fazem parte de um projeto
global.

E a ação do governo também deve ser mais incisiva no que diz respeito à
regulamentação dos serviços pela Internet. Segundo o executivo, o Banco A caminha
na linha do comércio eletrônico, mas este depende também de ação governamental,
com legislação que o suporte. O executivo do banco cita, explicitamente, a
compensação entre bancos e reclama a falta de regulamentação sobre o
reconhecimento de documentos. A aplicação em fundos, exemplifica, depende de
regulamentação que exige a entrega de um papel. Reclama ele que "a legislação é
retrógrada e ainda baseada no papel".

1.4. Oportunidades oferecidas pelo internet banking

Para o executivo do Banco A, uma oportunidade que o Internet banking
oferece é a dinamização da comunicação com o cliente. Toda vez que um produto é
de interesse para um cliente do qual se conhece o perfil, pode-se mandar uma
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mensagem eletrônica. "Quando o cliente acessa o Internet banking, ele recebe um
aviso, um texto falando da existência do produto e das suas características", diz o
executivo. E a comunicação eletrônica do cliente com o Banco A é de mão dupla. Se
por um lado o cliente pode receber informações sobre o desempenho de sua carteira
de ações e últimas notícias, ele pode também reclamar direto com o gerente.

Essa comunicação eletrônica já era possibilitada pelo home banking
proprietário, mas a Internet massifica o uso do e-mail, acredita o executivo. E o
cliente que usa o e-mail tem uma expectativa de resposta muito mais rápida. Não se
pode usar o mesmo processo utilizado para responder cartas na resposta de e-mail,
senão frustra o cliente. "E não apenas o cliente, mas outros tipos de usuários, como
investidores, que se interessam em participar de uma rede com informações regulares
a respeito de diversas coisas do Banco", ressalta ele.

Já o aconselhamento financeiro e a distribuição de análises de mercado deve
ficar reservada a um número restrito de clientes, embora possa ser feita pela Internet.
O problema é que "fazer análise é um negócio muito complicado, principalmente
num cenário instável". Para orientar em termos de clientes de massa, o Banco A tem
de ficar num nível muito superficial, porque "se o cliente perde dinheiro por causa de
uma informação que recebe do Banco A, quem é o responsável?", pergunta.

O mesmo ocorre com a distribuição de produtos de outros bancos através do
site. "Não é um processo que dê para massificar" porque nem todo cliente entende
claramente o risco envolvido de abrir a carteira num fundo de outro banco.
Entretanto, para a parcela de clientes que entende os níveis de responsabilidade
envolvidos no mercado financeiro, a Internet pode ser um canal de distribuição
perfeito. Além disso, "qualquer produto do Banco A pode ser comprado pela
Internet", assegura.

Para o executivo do Banco A, a interação com os investidores vai evoluir
muito com o crescimento do Internet banking. Segundo ele, hoje, os clientes do
Banco A "já dispõem de consultoria via e-mail e poderão [no futuro], através de um
emulador de voz na Internet, falar com qualquer especialista do Banco A".

Em sites de investimento o cliente vai poder fazer simulações e criar carteiras
para testar a sua rentabilidade, acredita o executivo. Além disso, considerando que
fundos, previdência e seguros são produtos que podem ser direcionados a não-
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correntistas, este tipo de ferramenta pode também ser usada para atrair usuários não-
clientes para o si/e. Com isso pode-se inclusive ampliar a base de clientes, oferecendo
a possibilidade de pré-abertura' on-line de conta corrente.

o crescimento de serviços de investimento on-line representa um desafio para
os bancos, porque muitas das empresas que estão implantando estes serviços, ao
captar recursos pela Internet, neutralizam a vantagem dos bancos de ter uma rede de
agências. A "rede não diferencia na captação [de investimentos] mas tem que ser
usada como um diferencial, com serviços agregados", ensina o executivo.

Quanto à customização do site, permitindo que o usuário faça opções sobre
como quer receber as informações que estão disponíveis para ele, o executivo
afirmou que "se caminha nesta direção, mas hoje o Banco A ainda não disponibiliza".
A razão para o não investimento neste recurso, atualmente, está no fato da "nossa
cultura não ser uma cultura de customizar, não". Segundo ele, "o diferencial para o
cliente é a qualidade de acesso (clicar e acessar com resposta rápida), nem tanto a
qualidade de apresentação". O cliente brasileiro pode vir a se interessar pela interação
com a forma de apresentação no futuro, mas hoje ele não está ainda nesse estágio.

Outras oportunidades da Internet foram mencionadas pelo executivo do Banco
A, embora ainda distantes de um pleno desenvolvimento. Uma delas é o shopping
mall, que vem crescendo gradativamente no mercado. O problema, segundo o
executivo do banco, é que a tecnologia de segurança ainda não está avançada o
suficiente. "Os mal!s que estão por aí ainda são experiências", enfatiza. Com o
desenvolvimento dos protocolos de segurança envolvendo a loja, o banco e o
fornecedor, aí é que efetivamente se vai conseguir montar um comércio eletrônico
mais seguro e avançado. No Banco A, embora este serviço ainda não tenha sido
implantado, já está sendo considerado.

Com exceção do espaço do shopping, que obviamente vai ter banner de outras
empresas, o Banco A não pretende explorar banners dentro do seu si/e. "Explorar
banner não é o core business e está fora dos objetivos do Banco A", diz o executivo.
No Banco A, a norma é a exploração do uso de banners em outros sites, não o
contrário.

3 A legislação brasileira exige a presença fisica do cliente na agência para a abertura efetiva da conta.
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1.5. Internet e pagamento eletrônico

o executivo do Banco A acredita que o volume de cheques "pode cair na
medida em que o comércio eletrônico se desenvolva", mas acha difícil dizer se o
número de cheques será afetado num prazo curto ou médio. Ele acha que é difícil
reduzir o número de cheques no Brasil, porque além do aspecto cultural, o cheque
pré-datado institucionalizou o cheque como instrumento de crédito.

o executivo do Banco A não acredita que a apresentação da imagem de
cheques na Internet seja um recurso que vá ser muito explorado pelos bancos. Para
ele, o "custo de captura de imagem é muito alto ainda e não significa um diferencial
para o Banco". O Banco Ajá captura eletronicamente as informações do cheque e os
clientes podem solicitar uma fotocópia pelo Internet banking.

Perguntado sobre o smart card, o executivo afirmou que, no curto prazo, é
mais provável que o pagamento eletrônico pela Internet vá vin~ar sem o uso destes
cartões, porque "precisa haver um investimento muito grande para poder utilizá-lo
desta forma". Entretanto, declarou que o "smart card vai surgir como componente de
segurança". Sugerindo que talvez o "smart card tenha surgido antes da época e foi
atropelado pela Internet", o executivo do banco acredita que o Banco A vai usar o
smart card como cartão de identifícação pessoal, porque ele viabiliza uma melhor
segurança, podendo inclusive ser usado no acesso à Internet.

Sobre o pagamento de contas pela Internet, o executivo do banco afirma que
está muito associado à confiança que o cliente tem na instituição. "Este serviço só
deve ser implantado quando se tiver certeza que vai ser executado", explica.
Exemplificando a dimensão do problema, ele descreve uma operação: "se um banco
recebe uma conta pelo pagamento por um serviço oferecido ao usuário, passa o
arquivo contendo a informação do pagamento para a empresa fornecedora do serviço,
mas o sistema dela não reconhece o arquivo, aí o cliente é penalizado, embora tenha
pago corretamente pelo serviço". O ciclo não está fechado porque a fornecedora do
serviço ao cliente não está preparada e o cliente reclama com o banco. Entretanto, o
executivo afirma que a situação está ficando gradativamente melhor para a execução
deste tipo de pagamento.

Para a apresentação da própria conta pela Internet "não há problema nenhum",
afirma o executivo. "Se o cliente quiser, o Banco A manda". Este serviço tende a

198



crescer à medida que os micros e o backup se tornem mais confiáveis, pois "o cliente
não quer mais papel", acredita o executivo.

1.6. Impactos do crescimento da Internet

Na opinião do executivo do Banco A, a Internet pode também ser um fator a
mais a contribuir para aumentar o número de transações de investimento no mercado
de varejo, mas isso vai depender muito mais da situação econômica do país. O
investidor ainda é uma fatia muito pequena da sociedade. Com um mercado mais
desenvolvido e com a melhoria da situação econômica, então o impacto pode ser
malOr.

Indagado se acredita que a Internet vai contribuir para aumentar ou reduzir o
vínculo do cliente com uma empresa, o executivo do Banco A acredita que, com a
Internet, por um lado a tendência é o cliente estar mais solto, porque ele vai ter mais
opções no mercado, todas de fácil acesso. Por outro lado, ele também se vincula mais,
porque a empresa começa a lhe oferecer mais produtos, pois tem mais informações
sobre o cliente, o que vai acabar fortalecendo a vinculação. E se ele começa a
comprar muita coisa na empresa, começa a ficar vinculado. Ele acredita que a
Internet, de um lado, dá flexibilidade ao cliente de escolher o fornecedor do serviço e,
de outro, dá condições para uma empresa oferecer mais serviços ao mesmo cliente, o
que aumenta o vínculo empresa-cliente.

Mas o executivo do Banco A enfatiza que uma coisa é vender o serviço e
outra é entregá-lo. Entre os vários fornecedores, vai prevalecer quem melhor puder
entregar o serviço, acredita ele. Ou seja, quem tiver a Internet, para que o cliente
possa configurar o objeto que deseja, e um canal de distribuição (a rede de agências,
por exemplo), para que ele possa efetivamente receber este objeto. Então, quem
entregar melhor o serviço fideliza mais. O diferencial não está na Internet, mas fora
dela. E como tudo é mais rápido pela Internet, os clientes vão logo saber quem é e
quem não é um bom fornecedor. "Muita empresa vai desaparecer mais rápido
também", diz ele. Então, vai prevalecer a oferta real do serviço e não apenas a sua
venda pela Internet.
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2. Banco B

A seguir, um resumo de entrevista realizada no dia 16 de junho de 1999, com
o Diretor de Canais Eletrônicos do Banco B, um grande banco privado nacional.

2.1. Porque implantar Internet banking

Segundo o executivo, o objetivo inicial do Banco B na Web era apenas
institucional. No início, o Banco B recebia muitas mensagens saudando a iniciativa
de instalação do site. Depois que passou o efeito da novidade, o tom das mensagens
mudou de elogioso para o de cobrança. A maioria das mensagens passou a questionar
o Banco B sobre a disponibilização do saldo e de outras informações que o cliente
mantém com o banco. "A coisa foi crescendo e chegou a um ponto em que 80% das
mensagens só falava nisso", lembra o executivo. O caráter destas mensagens
sinalizou para o Banco B que era o momento de implantar um projeto de Internet
banking.

Além disso, o Internet banking, segundo o executivo do banco, está
relacionado com "filosofia que nasceu na implantação do Banco: transparência para o
cliente". Do papel carbono ao telex, do videotexto ao home banking proprietário, do
fax ao telefone, culminando com a Internet, o Banco B sempre trabalhou para se
comunicar com o cliente através de todas as tecnologias disponíveis.

Hoje o Banco B já conta o número de usuários cadastrados no Internet
banking às centenas de milhares e o ritmo de crescimento é de mais de mil usuários
por dia. Mais interessante ainda é saber que o número de transações na Internet já
equivale ao de dezenas de agências tradicionais combinadas, como atesta o executivo
do banco.

Outro ponto destacado pelo executivo do Banco B, é que os usuários da
Internet são clientes com mais recursos para fazer movimentações bancárias do que a
média dos correntistas. 1st? toma a Internet um canal ainda mais importante do que a
fração percentual que eles representam do conjunto dos correntistas.
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2.2. Administração do canal Internet

Dentro do site do Banco B existem cinco partes: institucional, home banking,
comércio eletrônico, investimentos e notícias financeiras. Em termos de acesso
externo, a área institucional é totalmente aberta, ou seja, qualquer usuário da Web
tem acesso a todas as informações disponíveis. Já a área de home banking é fechada,
e só tem acesso quem é cliente cadastrado em alguma agência. Nas outras três áreas
existem partes fechadas e partes abertas.

Desenhar o sistema de segurança de um canal aberto, como a Internet, trouxe
preocupações adicionais ao Banco B. A primeira iniciativa foi contratar uma empresa
para desenvolver um sistema de segurança para o site na Web. Este sistema acabou
não sendo implantado, porque os técnicos acharam prudente não adotar um "pacote
fechado" sobre o qual não tinham domínio. Ao invés disso, resolveram adaptar um
projeto de segurança que estava sendo desenvolvido para implantação em sistemas
proprietários para pessoa jurídica, resultado da evolução dos projetos de home/oifice
banking que o Banco B já fazia, desde o início dos anos 80. .

o sistema de segurança para Internet do Banco B foi assim desenvolvido,
combinando a experiência de desenvolvimento interno com projetos em estudo em
empresa de tecnologia do mesmo grupo empresarial. Correndo o risco dos pioneiros,
"inclusive no mundo", como ressalta o executivo, o Banco B lançou um dos primeiros
sites na Web com recursos de transação, exatamente um ano depois de ter inaugurado
o seu site institucional.

Para testar a eficiência do seu sistema de segurança, o Banco B já contratou
até assessorias externas. Inicialmente, o site do banco sofreu muitas tentativas de
invasão, todas frustradas, segundo o executivo do banco. "Tinha muita garotada",
comenta o executivo, mas estas tentativas foram cercadas e o ímpeto dos pretensos
invasores foi contido.

Alertando para o fato do problema de segurança estar muito além de uma
questão meramente técnica, o executivo do Banco B ressalta que hoje o "grande
problema é com relação à senha". O controle sobre a senha passou a ser muito
importante. Se o cliente perde ou tem a sua senha roubada, então o ladrão tem acesso
a diversas informações sobre ele nos outros sistemas do banco, tudo através da
Internet. Mas estes problemas têm sido mínimos, garante o executivo do banco.
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Uma característica do Banco B é o predomínio do desenvolvimento de
soluções internas, no que diz respeito à tecnologia. "Nós fazemos tudo
internamente", confirma o executivo do banco. Inclusive o desenho da página. Mas se
na parte técnica o banco procura não depender de terceiros, para o desenvolvimento
de conteúdos a situação é mais flexível. A área de notícias financeiras, por exemplo,
disponibiliza informações produzidas internamente pela equipe do banco, juntamente
com analistas reconhecidos no mercado, contratados para fornecer material
exclusivamente para o site e administrando suas próprias salas.

A área de investimentos é a mais nova e a que tem merecido a maior atenção
do banco. "É o sistema mais complexo que a gente tem aqui", orgulha-se o executivo
do Banco B. Possui interligações com diversas áreas internas do banco, inclusive os
sistemas de grande porte e com organismos externos, como a bolsa de valores, por
exemplo.

Esta integração de diversos sistemas internos e externos ao banco provocou a
criação de "comitês de segurança". A Internet acabou trazendo para dentro do Banco
B "uma filosofia de segurança". Apesar de sempre haver tido uma grande
preocupação com a segurança, o executivo do banco afirma que, por causa da
Internet, o Banco B teve de elaborar uma política de segurança mais abrangente.
Antes da Internet, com o controle total sobre as redes de comunicação, o Banco B não
tinha a estrutura de segurança que tem hoje. Segundo o executivo do banco, a Internet
ajudou o Banco B a aperfeiçoar o seu sistema de segurança de dados.

2.3. Problemas para o crescimento do uso do Internet banking

Perguntado sobre as principais dificuldades de implementação do Internet
banking, o executivo do Banco B, aponta a integração do front-end da Web com os
sistemas de grande porte, que concentram todas as informações dos clientes. E é
exatamente a possibilidade de usar a Internet para tantas coisas diferentes que
demanda esta integração de sistemas. Daí, a dificuldade para a área de
desenvolvimento, que está sempre sendo desafiada a oferecer alternativas seguras de
relacionamento com o host do banco.

Na sua primeira versão, o site tinha recursos que muitos bancos até hoje não
implantaram, "inclusive pagamento de contas e transferência", como destaca o
executivo do banco. Vários serviços foram adicionados ao longo do tempo e hoje, o
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Banco B se vangloria de estar testando, também de forma pioneira, diversos projetos
inovadores na Web.

E a solução deste complexo problema de integração está na própria Web, que
deve se tomar o sistema padrão para todo acesso ao back-end. Assim, a Web deve
certamente influenciar o desenho de outros canais, como os ATMs, por exemplo. Os
"ATMs vão ser todos Internet", afirma o executivo do Banco B, para ilustrar que
todos os jront-ends vão funcionar com browser. Isso, além de uniformizar o
desenvolvimento interno de sistemas, vai reduzir também o caráter proprietário das
tecnologias de intercomunicação utilizadas. E "mais depressa do que se imagina",
alerta ele.

2.4. Oportunidades oferecidas pelo Internet banking

Ao comentar as maiores oportunidades do Internet banking, o executivo do
Banco B não vacila ao afirmar que a área de investimentos é a que mais promete. Só
nos primeiros 50 dias de funcionamento, a área de investimentos do site cadastrou
dois mil usuários, colocando a metade deles para comprar ações pela Internet. E o
que é mais interessante é que "80% destes clientes nunca tinham comprado uma
ação"! Além disso, algo entre "6% ou 7%" dos usuários-dos serviços de investimento
são de contas novas no Banco B.

Para explicar porque o investimento pela Internet é a tendência forte que está
acontecendo no mercado financeiro, o executivo do Banco B aponta a facilidade para
o cliente investir. Ainda destaca a visão de se criar um agente financeiro de
relacionamento (que pode ou não ser um banco) que administre os recursos
financeiros do cliente.

Em outras palavras, serviços que antes eram quase exclusivos para clientes
com alto volume de movimentação bancária, com a Internet, tomam-se também
acessíveis aos clientes de rendimento mais baixo. Esta mudança no perfil dos
correntistas-investidores está ocorrendo graças à perspectiva que o Banco B tem da
evolução do mercado. Para que um cliente novo seja atraído para o investimento de
ações, é preciso desmistificar o funcionamento deste mercado. O Banco B acredita no
papel educacional que pode oferecer a estes clientes neófitos, utilizando informações,
comparativos e gráficos que acabam ensinando a operar neste ambiente.
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A informação sobre o mercado é então um instrumento de educação do
usuário e de formação do investidor. Sem deixar de ser também, é claro, um canal
para quem já tem experiência com este tipo de investimento. Assim, é decisiva, para
o sucesso do site de investimento, a forma de organização das informações para o
usuário. Na opinião do executivo, um bom site de investimento oferece desde
tutoriais básicos até informações bastante especializadas. E, para se ter acesso a este
conjunto de informações, basta se cadastrar no site. Após o cadastramento, o usuário,
mesmo aquele que não é correntista do Banco B, torna-se um investidor junto ao
banco.

E o sistema também prevê o envio de informações financeiras através de
tecnologia ''push'', na qual o cliente cadastrado decide quando deve receber
informações, e estas lhe chegam automaticamente. Este serviço está crescendo e
outros produtos devem ser criados nesta área. Mas esse canal de informações não
deve transformar-se num negócio para o banco, mas sim, em mais um mecanismo
para dar apoio ao cliente.

o projeto original do site de investimento que existe atualmente, nasceu da
tentativa de reformular a área de investimentos implantada desde a inauguração do
site. No início era possível apenas adquirir fundos. Na reformulação do projeto,
decidiu-se incluir os CDBs, como opção disponível para investimentos. E outros
produtos foram entrando: ações, previdência, mercado futuro, imóveis, poupança,
capitalização. A idéia foi montar uma estrutura única, que permitisse acesso a todos
os produtos.

Sobre a perspectiva dos bancos de varejo, através da Internet, tornarem-se
supermercados financeiros, o executivo do banco afirmou acreditar nesta tendência.
A dificuldade, segundo ele, é mais uma vez a integração dos sistemas. Além disso, a
Internet exige que as conexões sejam feitas on-line, o que torna mais complicada a
implementação desta integração.

A comercialização de espaço no site do banco, através de banners, por
exemplo, também foi descartada pelo Banco B. "O Banco não deve começar a vender
espaço" porque seria dificil estabelecer uma política sobre isso, diz ele.

Apesar de receber "uma quantidade enorme de currículos por dia", o Banco B
tem uma política de formação de recursos humanos própria e não pensa em usar a
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Internet como um canal de recrutamento alternativo.

2.5. Internet e pagamento eletrônico

Sobre os projetos de comércio eletrônico que estão sendo desenvolvidos, o
executivo do Banco B descreveu o uso da carteira eletrônica - que pode até carregar o
smart card - como uma tecnologia que não tem tido muito apelo. Um dos motivos
que pode explicar o baixo uso deste serviço é o pouco hábito de compras on-line no
país. Inclusive, por parte das 200 lojas cadastradas, que, segundo ele, ainda estão
aprendendo a usar este canal de venda. Mas a perspectiva, acredita ele, é de
crescimento.

Outros projetos têm tido mais sucesso. Ele aponta um sistema eletrônico
desenvolvido pelo banco, que cobra o abastecimento de caminhões em postos de
gasolina, como um exemplo. Numa rede de 400 postos interligados com o Banco B,
10 mil caminhões com uma unidade que se comunica com o bico da bomba no posto
podem trocar informações. Identificado, o caminhão é autorizado a abastecer e a
conta é debitada da frota e creditada ao posto. O Banco B processa toda a informação
em seus computadores e o gasto pode ser monitorado pela Internet, aumentando a
segurança e a eficiência no controle da frota.

Entretanto, mesmo com sistemas que contribuem para automatizar a
circulação de valores - como o pagamento de contas, por exemplo - o executivo do
banco ainda não acredita que o comércio eletrônico esteja impactando o número de
cheques em circulação. A perspectiva é que a Internet influencie mais fortemente os
meios de pagamento no futuro, quando o número de usuários for maior.

A apresentação de boletos on-line de contas a pagar é um projeto que está nos
planos do Banco B. A demanda, segundo ele, ainda é baixa para este tipo de serviço,
que na verdade implica em implantar um sistema com mais alto grau de
customização. O cliente "é que vai definir a forma como quer trabalhar com o banco",
segundo o executivo do Banco B. O banco disponibiliza vários canais com diferentes
níveis de interação e o cliente escolhe o que mais lhe convém. Receber boletos on-
line seria uma opção disponível de ser acionada pelo cliente interessado.

O Banco B disponibiliza imagem de cheques no seu Web site em caráter
piloto. Segundo o executivo do banco, é um projeto muito caro. Apesar do serviço ter
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uma demanda intensa nas praças onde é oferecido, o custo impede a sua
implementação de forma mais ampla.

2.6. Impactos do crescimento da Internet

Apesar do Banco B ser um banco de porte, o que faz com que o número de
clientes cadastrados na Internet não chegue a 10% do total do banco, já se espera que
este canal vá ter um impacto no crescimento do banco. Principalmente por causa do
seu ritmo de crescimento, cuja expectativa é dobrar o número de usuários em um ano.

Alguns tipos de transações já começam a ter um ritmo de crescimento ainda
mais acelerado dentro do site. O DOe eletrônico pelo site, por exemplo, já representa
"uns 15% dos Does do Banco B". "Transferência [de fundos] já chega quase a 20%".
Essa preferência do usuário ocorre, segundo o executivo do banco, porque a transação
fica "muito fácil de fazer", quando é pela Internet.

Dependendo do crescimento da Internet, em poucos anos a sua importância
será ainda mais significativa, tomando-se não apenas mais um canal, mas º canal de
serviços bancários. Para "todos os bancos, e não apenas" para o Banco B, como faz
questão de enfatizar o executivo do banco.

O executivo do Banco B foi veemente ao ser questionado sobre a necessidade
da ação do governo: "tenho medo que se comece a inventar muita regra e comece a
emperrar". Ele também acredita que o governo está no caminho certo quando se
propõe a esperar, porque "estas coisas tem de ser da iniciativa privada", diz ele. O
mercado ainda é muito pequeno e não há ainda volume de transações que justifique
uma atitude mais presente do governo para regulamentar o uso do comércio
eletrônico.

Perguntado se o comércio eletrônico iria contribuir para a maior fidelização
do cliente ao banco ou não, o executivo afirmou que pode acontecer do cliente querer,
no início, trocar de fornecedor para obter melhor vantagem. Mas como os serviços
bancários exigem uma relação de confiança, mais do que apenas tarifa, o cliente vai
preferir um relacionamento mais estável.

Sobre o impacto da Internet nos canais tradicionais, o executivo do banco
acredita que o impacto maior vai ser sobre o trabalho de corretagem e intermediação
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em geral. A Internet vai ser um grande canal de acesso direto a um conjunto de
serviços - pagamentos, liberação de documentos, compra de ações - que até há pouco
só poderiam ser obtidos pela intervenção de corretores e despachantes. Enquanto vai
se aperfeiçoando, a Internet vai acabando com este tipo de intermediário. É por isso
que para o executivo do Banco B a Internet representa uma alternativa fantástica para
a redução da burocracia governamental.

o impacto disso para bancos está na automação e autenticação dos
pagamentos. O Banco B acredita que já tem uma imagem de segurança e confiança na
Internet. Tanto é, que criou sistemas de autenticação aceitos por organismos do
Governo. Outros bancos estão fazendo o mesmo e a tendência é que num período
relativamente curto - dois anos, talvez - a Internet vai estar muito mais ativa como
canal de pagamento.

3. Banco C

A seguir, um resumo de entrevista realizada no dia 16 de Julho de 1999, com
o Gerente-executivo da Área de Comunicação Institucional do Banco C, um grande
banco estatal.

3.1. Porque implantar o Internet banking

Por ter um site ".gov", o Banco C foi o primeiro banco no Brasil a ir para a
Web, antes mesmo de a Internet ser liberada para empresas comerciais no país. A
oferta de serviços bancários através do Internet banking, no entanto, só foi iniciada
dois anos depois. Primeiro só havia o acesso à conta corrente, mas atualmente já há
um conjunto de serviços à disposição.

Posicionado como um banco de varejo, o Banco C enxergou o crescimento da
Internet nos últimos anos como uma sinalização do mercado. Na opinião do
executivo do banco, se o banco não aderisse à Internet estaria perdendo uma fatia de
um segmento do mercado 9ue está em franco crescimento. Então, a motivação do uso
do Internet banking foi determinada por uma demanda de mercado.

Mas o Banco C, por ser um banco estatal, também tem um foco social que
está vinculado com a própria imagem da empresa. Na opinião do executivo do banco,
a Internet também é um veículo importante para mostrar o Banco C "enquanto agente
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do Governo" e como instrumento de desenvolvimento social.

A Internet é, para o Banco C, um canal que deve ser explorado em dois
aspectos distintos. No primeiro, ela é um instrumento de divulgação da ação social do
Banco C, como promotor de políticas de governo e, no segundo, é um instrumento
para aumentar a eficiência na competição com outros bancos de varejo.

Numa fase inicial, o objetivo do site era de oferecer informação sobre os
projetos do governo, e não oferecer serviço a clientes. Mas esta postura está sendo
reformulada e agora já está claro, no Banco C, que além de melhorar a qualidade das
informações prestadas ao público em geral, a Web é também um novo canal de
acesso que o cliente tem disponível.

o número de usuários cadastrados no Internet banking junto ao Banco C já se
conta às centenas de milhares, e continua a crescer. A oferta de serviços bancários
impulsionou o número de usuários do site, segundo o executivo do banco. "A
quantidade de usuários que se cadastra para fazer pagamentoe agendamento de
contas cresce diariamente", diz ele. Na sua opinião é a busca de comodidade por parte
do cliente que está levando adiante o crescimento do Internet banking.

Mesmo assim, o crescimento do número de usuários do site não está
ocorrendo com a velocidade esperada pelo Banco C. O executivo do banco
argumenta, que a preocupação com a divulgação mais ampla do site é recente e isso
talvez explique porque ele é mais utilizado por quem, de alguma forma, já tinha
contato com o banco. Como o site não tem atraído o público que se esperava, o Banco
C agora está investindo mais na divulgação do site, seja na própria Web e fora dela
também.

3.2. Administração do canal Internet

Dentro do Banco C, a gestão do site fica sob responsabilidade da gerência de
divulgação institucional. Como o Internet banking só é acessível a clientes, nesta área
entram questões que são mais comerciais do que institucionais. Por isso, na definição
dos serviços que serão disponibilizados pelo Internet banking, a responsabilidade é
dividida com a área de produtos eletrônicos.
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Grande parte dos usuários do si/e do Banco C é de pessoas interessadas em
informações de um projeto específico do governo que é coordenado pelo banco.
Assim, uma idéia que parece natural para o executivo do Banco C é o fornecimento
destas informações aos usuários que têm interesse específico nela, dispensando a
necessidade de ter de vir buscá-la regularmente no site. Com isso ele imagina que,
mesmo com a possibilidade de haver uma redução do fluxo de visitas no site, o banco
estaria cumprindo melhor a sua função de ser um provedor de serviços. O executivo
do Banco C avalia que as pessoas que vêm ao site apenas para buscar informações
deste projeto específico, não agrega valor ao negócio do banco. Apesar disso, ele
acredita que manter estas informações disponíveis no si/e é importante para a imagem
do banco. Para o executivo do banco a preocupação principal deve ser com a
qualidade do usuário que vem ao site e não simplesmente com a quantidade.

o Banco C é partidário de uma política de terceirização ampla de seu site na
Web. "Desde o design até a manutenção, boa parte é realizada por terceiros", diz o
executivo do banco.

3.3. Problemas para o crescimento do uso do Internet banking

Para o Banco C, a principal dificuldade para operar um si/e na Internet é a
coordenação das diferentes áreas dentro do banco. Conforme cresce a utilização e,
com isso, a importância da Internet, há também que se coordenar o impacto na
organização provocado pela Web. "Todo mundo [dentro da empresa] quer estar na
rede", diz o executivo do banco, mas nem todos ainda entendem que a Web é um
canal que tem uma dinâmica e uma velocidade próprias. E as áreas que criam os
produtos e informações do banco precisam se adaptar à nova mídia.

Eliminar a descrição excessivamente técnica dos produtos e utilizar uma
linguagem acessível ao internauta é uma preocupação que tem de existir para se
colocar alguma informação no site. Outro cuidado é incutir nas áreas internas do
Banco C a mentalidade de atualizar as informações disponibilizadas com uma
constância maior do que se está acostumado em canais tradicionais. A
responsabilidade e a conscientização sobre estes aspectos tem de ser disseminadas
pela organização, para que a utilização do canal seja mais efetiva.

Para o executivo do Banco C, coordenar o desenvolvimento do site
internamente na organização e priorizar este desenvolvimento segundo a estratégia da
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empresa é a maior dificuldade e o grande desafio para o banco que migra para a
Internet. E para realizar esta coordenação, o Banco C vai implantar uma intranet que
viabilize a integração da Internet com as áreas do banco, contribuindo, inclusive, para
unificar a visão do negócio entre os empregados.

3.4. Oportunidades oferecidas pelo Internet banking

A Internet ainda é vista no Banco C como um canal auxiliar aos canais
tradicionais. Uma das vantagens da sua utilização é a possibilidade de levantar
informações detalhadas dos usuários e segmentar o universo de clientes.

Nesta perspectiva, a oferta de ferramentas de simulação no site é vista pelo
Banco C como uma grande oportunidade de interação com o usuário. Quando um
usuário faz uma simulação, ele fornece informações para um cadastro do banco.
Através deste cadastro, o banco faz contato com este usuário com o objetivo de
alavancar as vendas de suas diversas áreas. Através da simulação, o usuário faz o pré-
cadastro, o que indica a sua inclinação para comprar o produto, mas a venda é
efetivada pelo canal tradicional.

A Internet também é vista como um canal privilegiado para divulgação de
informações. Com a segmentação da clientela e a tecnologia ''push'', acredita-se, no
Banco C, que o "cross selling" é uma alternativa que será usada com mais freqüência.
Mas, segundo o executivo, deve haver o cuidado para não saturar o cliente e nem ser
muito invasivo. O uso de recursos de customização das informações oferecidas no
site também é algo que o Banco C já vem considerando.

A utilização de banners de outras empresas no site não é uma opção que está
nos planos do Banco C. Entretanto, o executivo do banco acha importante oferecer no
site links para empresas que têm ligação com o banco e com órgãos do governo.

Disponibilizar produtos de outros bancos para serem vendidos dentro do site
também não está nos planos do Banco C. "A regra é você oferecer os seus produtos",
diz o executivo do banco.
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3.5. Internet e pagamento eletrônico

Em função da sua história recente no campo do Internet banking, o executivo
do Banco C não vê ainda condições de avaliar o uso de sistemas de pagamentos
eletrônicos pela Internet. Apesar do Banco C estar envolvido em projetos para testar o
uso de smart cards, por exemplo, o executivo do banco acha que este cartão
inteligente vai vingar mais como um dispositivo de segurança do que como um meio
de pagamento.

Oferta de boletos de cobrança eletrônicos já era utilizada através do home
banking proprietário e deve também ser implementado através da Web, Já a oferta de
consulta no site sobre cheques emitidos não é considerada uma prioridade para o
Banco C.

O Banco C também não considera ainda a criação de áreas dentro do site para
a realização de comércio eletrônico, embora admita que esta seja uma solução que
está sendo avaliada por diversos bancos de varejo.

Com relação à participação governamental no desenvolvimento da Internet, o
executivo do Banco C afirma que "este mercado já está se ajustando", não
dependendo assim de muita interferência do governo. Por outro lado, sendo um banco
estatal, ele reconhece a dificuldade de competir com outros grandes bancos de varejo,
pela limitação imposta pela legislação de compras em empresas públicas.

3.6. Impactos do crescimento da Internet

Como a evolução do número de usuários da Internet é muito rápida, o
executivo do Banco C acredita que apenas daqui a dois ou três anos, vai se poder
dizer algo mais preciso sobre o canal Internet. Admitindo que "a tendência é que cada
vez mais [a Internet] se tome um canal efetivo", o executivo do banco arrisca que o
home banking, baseado em software proprietário, vá ser substituído pela Internet.
Perguntado sobre a possibilidade da interface dos caixas eletrônicos passar a ter
características semelhantes à interface da Web, o executivo do banco não acredita que
isso vá acontecer.

O executivo do Banco C acha difícil dizer se a Internet vai impactar o
mercado bancário, no sentido de fidelizar os clientes dos bancos à marca, ou no
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sentido contrário. Ele afirma que internautas são um segmento mais volúvel e menos
afeito à fidelidade a uma marca dentro do mercado, pelo fato do universo dos
usuários da Internet ser formado de uma maioria de pessoas bem jovens. Ao mesmo
tempo, o executivo do banco lembra que o sucesso da marca depende da inovação, ao
dizer que "os mais jovens associam a idéia de melhor marca com quem está
oferecendo o serviço mais inovador".

No Banco C acredita-se que a evolução da Internet tende a ser na direção de
tomar-se um canal de serviços. A comodidade do acesso, à qualquer hora, a uma
informação atualizada do que quer que seja, é a grande vantagem da Internet. Para os
bancos, este tipo de "prestação de serviço é o que mais tende a crescer", acredita o
executivo do banco. Além disso, por causa de seus recursos interativos, a Internet vai
passar a ser a própria mídia, o principal canal de divulgação.

o executivo do banco acredita também que há uma percepção equivocada por
parte do público sobre segurança das transações na Internet. "Na Internet você pode
ter até 'mais segurança do que num terminal lá na agência" diz ele~.considerando que o
cliente está sempre mais seguro na sua própria casa. A isso ele atribui uma
divulgação indevida sobre o problema da segurança na Internet. Pouco se menciona,
segundo ele, que na Internet os problemas de segurança têm provavelmente um
percentual menor do que nos canais tradicionais. Mais do que o hacker, o que
preocupa é o fato de não existir uma regulamentação que proteja realmente o usuário.
E esta talvez seja ainda a principal falha da Internet.

Se em termos do usuário a Internet significa comodidade, para os bancos, uma
das grandes vantagens é a possibilidade de redução de custos. Ainda que essa
possibilidade não se concretize porque o número de transações ainda é baixo, o
executivo do Banco C acredita que o caixa-executivo, que era o principal ponto de
contato do banco com o cliente, vai ser substituído pela Internet.

Mas se levar o cliente para o auto-atendimento está se tomando cada vez mais
fácil, ainda é preciso adaptar a empresa à Internet, para consolidar o crescimento dos
canais eletrônicos. O "impacto para o negócio [bancário] vai ser muito grande",
enfatiza o executivo do Banco C. Ao concentrar as transações pelos canais
eletrônicos, a força de trabalho nos bancos vai mudando o seu perfil, com o
crescimento do pessoal mais voltado para a criação de negócios do que para cuidar de
operações burocráticas.
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4. Banco D

A seguir, um resumo de entrevista realizada no dia 16 de julho de 1999, com
o Superintendente Executivo de Tecnologia do Banco D, um grande banco estatal.

4. L Porque implantar o Internet banking

Após um ano e meio de operação com informações exclusivamente
institucionais, o site do Banco D inaugurou a área de operação do Internet banking.
Segundo o executivo do banco, já na época de lançamento do site institucional, eles
estavam preparando a solução de implantar transações via Internet. Isto acabou não
ocorrendo por causa de dúvidas com relação ao nível de segurança disponível para os
browsers na época, que utilizava criptografia de 40 bits. Foi tentada a utilização de
browsers com chave de 128 bits, mas esta solução ficou restrita aos EUA, que
impedem a exportação destes produtos para outros países.

A partir daí, o Banco D começou a desenvolver uma solução própria de
criptografia e chegou a desenvolver um algoritmo de 850 bits "que era o que a gente
queria ver, inclusive no interbancário", diz o executivo do banco. Esta solução não
pôde ser implementada nos browsers, o que levou o Banco D a criar a primeira
versão do Internet banking inteiramente em Java.

o Banco D iniciou o desenvolvimento do canal Internet por causa da
necessidade de redução de custos das operações bancárias. Apesar de destacar os
preços envolvidos nas transações nos diferentes canais, o executivo do banco afirma
que a Internet é o melhor caminho, porque "é barata para o banco e é barata para o
cliente". Embora o cliente tenha que arcar com parte dos custos de manutenção do
sistema (usa o seu computador, a sua linha telefônica, etc.), o fato de não ter de sair
de casa é também motivo de economia, na opinião do executivo do banco. "No fundo,
sai mais barato para o cliente utilizar o serviço pela Internet", reforça ele.

Nos últimos quatro anos, o Banco D fez uma mudança muito grande na sua
estratégia de automação. Esta mudança foi orientada para a criação de uma solução
de banco virtual, baseado no auto-atendimento. Embora já existisse o home banking
proprietário, esta nova orientação priorizou a implantação de terminais de auto-
atendimento em locais de grande freqüência de público. Esta estratégia, segundo o
executivo do banco, permitiu que o Banco D dobrasse o número de clientes e
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reduzisse o número de funcionários pela metade.

A Internet surgiu também como uma das alternativas de baratear custos do
banco através de auto-atendimento. Agora a estratégia é dar toda a prioridade à
Internet, inclusive incentivando a abertura de provedores no interior do país. "É a
melhor solução para nós e para os clientes", assegura o executivo do banco.

o número de usuários cadastrados no Internet banking do Banco D, que já é
contado em centenas de milhares, tem dobrado em intervalos inferiores a seis meses.
Com a implantação de um serviço específico para pessoas jurídicas através do site, o
executivo do banco acredita que a freqüência do Internet banking deve crescer mais
ainda.

Pelas informações do executivo do banco, o número de usuários cadastrados
no site já está se aproximando de 20% do número total de clientes. Apesar disso, o
número de transações pela Internet ainda é bastante reduzido, se comparado com o
volume de transações realizado pelo Banco D: menos de 1% ocorrem pela Internet,
número que deve se aproximar dos cerca de 2% pelo software de home banking
proprietário, mas ainda muito distante dos 40% que ocorrem pelos terminais de auto-
atendimento e dos mais de 20% realizados através de intermediação de funcionários
do banco.

4.2. Adr nnistração do canal Internet

No Banco D, a parte institucional do site é gerida pela área de marketing,
enquanto que o Internet banking é produzido no Departamento de Tecnologia,
também responsável pela Gerência de Automação Bancária.

Com relação à política de terceirização do site, o Banco D definiu que
"terceiriza a parte institucional e desenvolve a parte do Internet banking", explicou o
executivo do banco.

Além da parte institucional, o site do Banco D mantém áreas de investimentos
com oferta de "dicas" de assuntos de interesse, e tem também uma área de divulgação
de atividades que o Banco D promove com segmentos importantes da sua clientela.
Estas últimas, segundo o executivo do banco, são bastante visitadas pelo público do
si/e.

214



4.3. Problemas para o crescimento do uso do Internet banking

o maior obstáculo para o desenvolvimento do Internet banking é a restrição
ao crescimento da demanda imposta pelas deficiências de infra-estrutura da economia
brasileira. Por ser um banco que possui clientes espalhados por todo o território
nacional, o executivo do banco acredita que "o maior problema ainda é a falta de
provedores para o interior". O Banco D gostaria de ampliar, para o conjunto do
universo dos seus clientes, os recursos utilizados pelos seus clientes das capitais, que
conseguem ter acesso mais fácil à Internet.

O número de usuários do software de home banking proprietário atualmente é
três vezes superior ao de usuários da Internet. Esta situação só ocorre por causa das
dificuldades de acesso à Internet no interior do país. No dizer do executivo do banco,
onde "tem Internet, normalmente se opta pelo serviço de Internet". No Banco D
acredita-se que a Internet vá substituir completamente o home banking de software
proprietário.

Perguntado sobre outros possíveis focos de problemas, o executivo do banco
deixou claro que segurança, integração com os sistemas já existentes e administração
da diversidade de canais, não representam restrição para a evolução do Internet
banking junto ao Banco D.

4.4. Oportunidades oferecidas pelo Internet banking

O executivo do Banco D acredita que o potencial da Internet para alavancar
seus negócios no interior do país é muito grande. Como um segmento importante de
seus clientes está no interior do Brasil, o executivo acredita que o Banco D só tem a
ganhar com o crescimento da Internet. Ele afirma que "há uma sinergia muito grande
em utilizar a rede de assistência aos clientes espalhada por todo o território nacional".
Pode inclusive utilizar esta "capilaridade" para alavancar novos negócios que
fluiriam, via Internet, propiciando "o crescimento até do comércio exterior".

A Internet, democratizada para o interior do Brasil, permitiria que empresas
menores e geograficamente isoladas se agrupassem, com o objetivo de melhorar o seu
perfil de competitividade. E o Banco D certamente exploraria melhor a relação que
mantém com estas empresas.
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o uso de ferramentas de divulgação da Internet, seja tecnologia push ou listas
de e-mail, também está nos planos do Banco D, embora serviços com estas
características ainda não estejam ainda implantados. Já a customização, com o
objetivo de individualizar a informação disponibilizada ao usuário pela Internet, é um
recurso que o executivo do banco acredita que seja viável para segmentos específicos
de clientes, mas não para cada usuário. Ele justifica a limitação do uso da
customização pela necessidade de manter um espaço num computador central com
informações específicas para cada cliente. Com isso, seria necessário reservar espaço
de memória nos computadores do banco para selecionar informação exibida a todos
os clientes que são usuários pela Internet, o que dificulta o uso da customização. Uma
alternativa seria, segundo ele, cobrar uma tarifa para quem quisesse este serviço.

o executivo do Banco D considera a divulgação de informações de sites de
outras empresas dentro do seu site, mas vinculada à utilização do comércio
eletrônico. Aproveitando um ativo importante do banco, que é a sua base de clientes,
ele avalia a possibilidade de criar um espaço para anunciar outras empresas dentro do
site do banco. ..

o Banco D está também trabalhando com formas de ampliar as possibilidades
de investimento através da Web, observando o exemplo do que acontece com as
corretoras on-line. Apesar de ser caracterizado pelos serviços de depósito de conta
corrente, um banco oferece outras opções de investimento. Segundo o executivo do
Banco D, é através destas alternativas que o banco consegue recursos para fazer
empréstimos. Assim, "uma fonte de rentabilidade grande que o banco tem hoje é a
parte de empréstimos", revela o executivo do banco. A Internet, então, viabiliza a
automatização de algumas linhas de crédito mais utilizadas, que possibilitam a
colocação do produto a um custo mais baixo.

Alguns destes produtos não podem ser comercializados diretamente pela
Internet, porque exigem reconhecimento de documentação. Mas o cliente pode iniciar
o processo pela Web, com o preenchimento de um cadastro que capta o seu interesse.
Em outros casos, pode se estabelecer um contrato que permite o crédito dentro de um
limite estabelecido, e neste caso, os clientes podem fazer o empréstimo por meio de
canais automatizados como a Web.

Comentando sobre os simuladores que os bancos estão disponibilizando nos
seus sites, o executivo do Banco D admitiu, que são "uma fonte de pesquisa
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maravilhosa e extremamente barata". O banco recolhe esta informação e avalia o
comportamento do mercado e a inclinação dos clientes que vieram até o site e ainda
responderam a um questionário sobre produtos específicos. Mas é dificil estimular
respostas a questionários na Web, admite ele. A solução, é pensar em formas de
estimular respostas recompensando aqueles que preencheram os questionários com
prêmios e brindes, coisa que o Banco D já está fazendo.

Por se tratar de um ambiente já altamente regulado, o executivo do banco vê
pouca necessidade do governo interferir para regular o funcionamento da WEB no
ambiente bancário. Mencionando o caso de autenticação de documentos pagos pela
Web, o executivo do banco acredita que o "código eletrônico de uma certificação
bancária é muito mais seguro" do que os recibos emitidos em papel. Além do recibo
eletrônico poder ser recuperado a qualquer momento dentro dos sistemas do banco, o
"papel não traz segurança nenhuma", e pode ser falsificado com facilidade.

4.5. Internet e pagamento eletrônico

A oferta de boletos de pagamento eletrônico pelo site não havia sido
considerada pelo Banco D, mas o executivo do banco acha viável a sua
implementação. Já a exibição da imagem do cheque no site foi classificada por ele de
"pirotecnia". Apesar de não haver dificuldade técnica para implantar este serviço,
segundo ele, este é um recurso que não agrega muito valor, e além disso custa muito
caro.

Dentre os serviços que identifica com maior potencial de crescimento dentro
no site da Web, o executivo do Banco D aponta o agendamento de contas. Apesar de
ser um serviço que traz muita comodidade para o cliente e o seu uso ter crescido
muito, o volume ainda é bem inferior ao que poderia ser. Uma possível flexibilização
das datas de pagamento, que já está sendo negociada entre os bancos e as
concessionárias do governo, descongestionaria o uso do sistema em dias específicos e
poderia até mesmo estabelecer o pagamento em um número maior de vezes.

Embora o Banco D esteja trabalhando no desenvolvimento de soluções para o
comércio eletrônico ainda em nível de pesquisa, o executivo do banco afirma que esta
é uma área bastante promissora da Web, e ainda tem campo para ser explorada no
país. Embora já tenha dado sinais de algum crescimento, o executivo acredita que o
investimento necessário para se montar um site de compras ainda não se justifica,
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,
porque o retomo seria pequeno em função da baixa demanda.

Falando sobre o smart card, o executivo do Banco D acredita que ele tem
mais probabilidade de se transformar num instrumento de identificação, podendo até
substituir o cartão de crédito, do que ser utilizado como uma opção de carteira
eletrônica. Por um lado, o smart card seria de grande utilidade para dificultar as
clonagens e outras fraudes comuns do cartão de crédito. Por outro lado, o seu uso
como "moedeiro", num curto prazo, exigiria um investimento muito alto para
substituir os dispositivos usados para leitura dos cartões de crédito atuais.

Ele acredita que é possível que, no caso dos comerciantes que já usam
terminais de cartão de crédito, possa se fazer um up grade, acoplando-se um
dispositivo leitor/gravador para smart card. Mas estamos ainda longe da utilização
destes dispositivos em outros locais, como ônibus e táxis, por exemplo. "Nós estamos
nos preparando para isso, mas sem muita euforia, para um prazo mais longo", diz o
executivo do banco.

o destaque do Brasil em termos de automação bancária foi lembrado pelo
executivo do banco, para justificar a existência de muitos estudos sobre aplicações de
dinheiro eletrônico. Entretanto, ele não acredita na evolução a curto prazo do dinheiro
eletrônico via Internet, por considerar que o cartão de crédito é ainda o instrumento
mais interessante, do ponto de vista financeiro, para viabilizar a comercialização
através da rede.

4.6. Impactos do crescimento da Internet

Para o executivo do Banco D, o crescimento da Internet vai tomá-la mais
integrada com outros canais de comunicação como a TV a cabo, por exemplo. Esta
integração propiciará a reorganização dos canais de distribuição, contribuindo para
"otimizar custos de produção e aumentar a competitividade".

A estratégia de implantar canais de auto-atendimento tomou-se uma
necessidade, por força da competição. A busca de canais mais baratos faz com que os
dispositivos de auto-atendimento transformem-se em commodities. Como commodity,
o canal de auto-atendimento deixa de ser um elemento diferenciador para o banco.
Além disso, com a "melhoria da saúde do sistema financeiro e a entrada dos bancos
estrangeiros", a tendência é o compartilhamento dos recursos. Isto vai fazer da
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Internet o "backbone" para os sistemas de auto-atendimento.

Independente do canal- ATM, computador, TV - com que o cliente acessa o
sistema, ele pode navegar por janelas do seu provedor específico até chegar no ponto
onde identifica o banco do qual é cliente e, a partir daí, a programação é feita por
aquele banco, seguindo uma orientação de marketing e padrão visual próprios.

o executivo do banco afirma que, enquanto nos EUA as grandes redes
desenvolveram visual proprietário, na Espanha optou-se pelo modelo no qual as
interfaces de cada banco são acessadas de terminais padronizados. Ele acha que, para
o Brasil, seria mais interessante observar o exemplo da cultura latina, que é mais
próxima à nossa.

Falando sobre se a Internet vai contribuir para fidelizar mais ou menos o
cliente ao banco, o executivo do Banco D ressaltou que a maior liberdade de escolha
vai determinar o prestador do serviço procurado. E este provedor vai ser escolhido
segundo demandas específicas e ocasionais do cliente, que vai comparar as taxas e
vai escolher aquele que lhe é mais favorável. Com o crescimento da competição, as
taxas tendem a cair, o que obriga os bancos a buscar a redução de custos
operacionars.

Por outro lado, o banco vai usar a Internet para potencializar o seu papel de
prestador de serviços aos seus clientes. Assim, colocar serviços de outros bancos para
os seus clientes tende a se tomar mais comum com o crescimento do uso do Web
banking. O banco pode negociar com o criador do produto um preço mais vantajoso e
trazê-lo para os seus clientes, reforçando o modelo no qual alguns bancos se
especializam como produtores e outros como distribuidores de produtos financeiros.

O executivo do Banco D concluiu a entrevista afirmando acreditar que
"precisamos aumentar o número de pessoas na WEB". Além de ser um canal de
distribuição fabuloso é também "muito importante para o país, inclusive em termos
culturais e de desenvolvimento das pessoas, da sociedade e da cultura. "
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Dos quatro grandes bancos de varejo entrevistados, pode se depreender a
importância atual e futura do canal Internet para os serviços bancários. Mesmo
considerando-se as diferenças no perfil de cada um dos entrevistados, todos foram
unânimes em ressaltar a importância da Internet para os projetos atuais e futuros dos
seus respectivos bancos e para o mercado bancário no geral.

Todas as quatro entrevistas foram feitas pessoalmente e gravadas com o
consentimento dos entrevistados. O tempo gasto com as entrevistas foi em média de
uma hora, o que por um lado limitou de certa forma a coleta de informações sobre a
situação de cada banco, mas por outro lado, forçou uma maior objetividade na
conversa com os executivos. Também com o objetivo de se garantir a objetividade,
procurou-se seguir um mesmo roteiro em todas as entrevistas, facilitando-se assim o
trabalho de tabulação das informações coletadas de cada executivo sobre o seu banco.

-;Um resumo das informações levantadas nas entrevistas está exposto na tabela
5.1. Nesta tabela estão destacadas frases ou colocações que ilustram as abordagens
em cada banco sobre alguns dos tópicos mais importantes discutidos com os
entrevistados.
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Terceirização mercado; fazemos tudo o design até a desenvolve o

Design internamente" manutenção" Internet
banking"

C
Obstáculos Deficiências de Integração dos

interna no Deficiências de
infra-estrutura diversos canais

banco infra-estrutura
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oferecidas pela Web comunicação

on-line coletar comunicação
aos bancos com o cliente informações com o cliente

dos clientes
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Carteira O maior

Pagamento eletrônico o número de
eletrônica não Não há como potencial é do

cheques no
tem tido apelo avaliar agendamento

Brasil de contas

Incentivar o
Não há O sistemaacesso à

necessidade de O mercado bancário já éAtuação do governo Internet;
maior ação do está se

regulamentadoReforçar a
governo ajustando
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Com a Internet
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fácil vender,
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mas será dos canais via
preciso A Internet vai adaptar a

Internet "vai
Impactos do também se tornar" o" empresa à

otimizar custos
crescimento da Internet entregar os canal para os Internet para de produção eserviços consolidar osserviços, o que bancários canais aumentar a

faz com que o
eletrônicos com petitividade

diferencial de n

negócios esteja
fora da rede

Tabela 5.1: Resumo das informações levantadas nas entrevistas
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Pelas declarações colhidas dos entrevistados, motivos diversos estão levando
os bancos a implementar Web sites. Enquanto os Bancos A e C criaram seus sites na
Web de olho no futuro, os Bancos B e D viram uma oportunidade mais imediata em
migrar para a rede. No caso do Banco B, é interessante notar a força da Web como
canal para influenciar as políticas do banco no atendimento a seus usuários.

No caso da possibilidade de redução de custos, o Banco D reconheceu na Web
uma oportunidade para ajudar numa política que estava na pauta da reorganização da
empresa. Os Bancos A e C são mais moderados nas suas expectativas sobre o canal
Web e reconhecem seu potencial, mas denotam acreditar que a realização ainda está
por Vir.

Para os quatro bancos entrevistados, o uso de home banking, através da Web,
está perfeitamente de acordo com estratégicas da empresa. Para o Banco A, o Internet
banking é uma das peças do serviço de atendimento ao cliente. Para o Banco B, a
Internet está identificada com a filosofia de transparência que o banco quer ter para o
cliente. No caso do Banco C, a Internet é o instrumento para aumentar a eficiência na
concorrência dentro do mercado de varejo. O Banco D, por sua vez, aposta na Web
para levar adiante a política de implantação do auto-atendimento em larga escala.

Todos os entrevistados também reconhecem o crescimento muito acelerado
do número de usuários do seu serviço de Web banking. No Banco C, este crescimento
foi declarado ainda abaixo do que inicialmente era esperado, talvez pelo fato da
divulgação do serviço estar também em sua fase inicial.

Comum em todos os bancos é a necessidade de integração de diferentes áreas
da empresa para a criação e manutenção do projeto do site na Web. Particularmente
crítica para as áreas de Marketing e de Tecnologia, a Web é vista por todos como um
projeto para toda a empresa e não é capitaneada por nenhuma área isoladamente.

O grau de terceirização dos serviços na Web varia de banco para banco. O
Banco B e o Banco C estão em extremos opostos, quando se trata de políticas de
terceirização, com o primeiro priorizando o desenvolvimento interno e o segundo no
caminho inverso. Os outros dois bancos confiam a terceiros o design e aspectos
ligados à parte promocional do site, mas procuram manter, internamente, a parte do
desenvolvimento, que é relativa ao home banking via Web.
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Falando sobre os obstáculos ao desenvolvimento do Web banking, dois
bancos citaram problemas de infra-estrutura do país. Embora alinhem-se ao apontar
dificuldades internas ao banco, como sendo o principal obstáculo para o crescimento
do uso dos serviços bancários pela Internet, os outros dois bancos enxergam
problemas em aspectos diferentes. Um, menciona a dificuldade de articulação dos
diferentes canais de acesso ao cliente e o outro lembra que é preciso educar a
organização para a utilização de um canal com características específicas.

Perguntados sobre o problema da segurança no acesso ao banco através de
uma rede pública, os bancos entrevistados foram unânimes em reconhecer que esta
questão não representava mais uma dificuldade. Muito preocupados com este aspecto,
afirmam que este problema teve de ser resolvido antes de colocar o site no ar e hoje o
nível de segurança é plenamente satisfatório. A Internet foi citada como sendo
bastante segura, embora exista uma percepção equivocada do público em geral sobre
esta questão.

c E importante notar que a questão da segurança vai muito além de ser um
problema técnico. Para o Banco B, a entrada na Internet significou um salto de
qualidade no sentido de se estabelecer uma política de segurança. Quando se
utilizavam apenas redes privadas, a preocupação com a segurança era menor, pois
havia o controle de todas as partes do processo. Para trabalhar com uma rede pública
foi preciso que se estabelecessem comitês de segurança.

Pelas declarações dos entrevistados, pode-se depreender que os clientes estão
também interessados no desenvolvimento do Internet banking. Além de admitirem
que o ritmo de adesão aos serviços de Web banking tem se mantido elevado, no caso
do Banco B, a solicitação dos clientes para a implementação dos serviços bancários
pela Internet foi explícita e decisiva. Portanto, pode-se acreditar que existe uma
reação positiva dos clientes com relação ao uso da Web como canal bancário.

Administrar o canal Web também significa ampliar o grau de conectividade
do banco. Isto quer dizer dar acesso através de uma nova interface ao mesmo banco
de dados já compartilhado por outros canais. A natureza conectiva da Internet,
entretanto, ao mesmo tempo que demanda mais integração eletrônica, oferece os
meios para realizá-la. Um dos entrevistados mencionou que a Internet seria o
"backbone" dos canais de auto-atendimento, enquanto também admitiu-se que mesmo
os caixas-eletrônicos podem vir a ter a "cara da Internet". Superar as dificuldades de
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tal grau de conectividade significa o desafio de transformar a Internet no principal
canal bancário, tanto internamente quanto externamente.

No nivel da empresa, as dificuldades também se manifestam na necessidade
de se preparar a organização para trabalhar mais integrada e em contato mais direto
com os clientes. Um dos entrevistados mencionou a necessidade de reeducar as áreas
de negócio da empresa, com o objetivo de melhorar a comunicação com os clientes.
Adequar as demandas das próprias áreas de negócio para se colocar on-line, implica,
assim, em um processo de reeducação organizacional, com o objetivo de ajustar a
empresa à velocidade e ao formato da Web.

Mas se esta integração ampla significa uma dificuldade extra para a
administração do sistema bancário, os entrevistados demonstraram que suas empresas
estão dispostas a enfrentar o desafio. Em nenhuma das entrevistas a falta de recursos
foi mencionada como sendo um problema para o banco usar a Internet. E mesmo a
falta de conhecimento inicial da tecnologia específica, embora admitida, foi
considerada de certa forma superada, seja pela contratação de fornecedores externos,
seja pelo esforço de aprendizado feito internamente.

Pelo que se ouviu dos entrevistados, as melhores oportunidades que a Web
oferece aos bancos estão no plano da atuação no varejo e na área de investimentos.
Comunicação com os clientes, facilidade de coletar dados pelo si/e e capacidade de
fazer investimentos on-line, foram explicitamente mencionados como vantagens de se
usar a Internet.

Mas o pagamento eletrônico, através da Internet, deve se manter ainda restrito
ao agendamento de contas no próprio si/e do banco. O uso de formas de dinheiro
eletrônico não foi mencionado pelos entrevistados como prioridade na pauta dos
bancos. Mesmo o smart card, de acordo com os entrevistados, não deve se tomar
uma carteira eletrônica em curto prazo. É provável que venha a ser usado mais como
um cartão de identificação sofisticado do que como "moedeiro".

Entre as razões apontadas para o baixo apelo das alternativas de pagamento
eletrônico está o custo de implantação de novas leitoras de cartão. Questões culturais
também afetam o uso de dinheiro eletrônico. O cheque no Brasil ganhou
caracteristicas de instrumento de crédito, com o uso generalizado do cheque pré-
datado, e isto gera uma vantagem extra para os seus usuários. E também as compras
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eletrônicas não atingiram ainda um nível que signifique uma pressão na demanda
pelo uso de dinheiro eletrônico.

Com relação ao papel do governo, não há um consenso entre os entrevistados.
Um deles acredita que é necessária uma ação mais efetiva por parte do governo, tanto
no sentido de reforçar a legislação, quanto para incentivar o uso da Internet, mas os
outros três afirmam que o mercado tende a se ajustar ou que a regulamentação
existente já é suficiente.

A customização dos recursos oferecidos no site ainda não está sendo muito
utilizada pelos bancos. A razão para isso pode estar ligada a fatores culturais, como
acredita o executivo do Banco A, mas também está ligada às dificuldades internas do
banco para individualizar as informações para cada cliente, com lembrou o executivo
do Banco D.

Não é absolutamente claro para os entrevistados se a Internet vai se tomar um
fator para aumentar a fidelização dos clientes ao banco ou se ela vai incentivar que se
busque serviços diferentes em fornecedores diferentes, conforme a vantagem
oferecida por cada um. Reconhecendo a ambivalência da Internet nesta matéria, o
executivo do Banco A acha que a capacidade de entregar o serviço vai ser o fator
determinante de sucesso. No Banco B, acredita-se que os clientes enxergam os
serviços bancários como uma parceria, em que o preço é apenas um dos
componentes. No Banco C, foi lembrado que a questão da fidelização está
relacionada com as características do público usuário da Internet, que é formado por
uma maioria de jovens. No Banco D, acredita-se que a competição por preços dos
serviços será amplificada com o aumento do uso dos serviços bancários pela Internet.

Como avaliação geral das entrevistas, pode-se dizer que elas foram muito
úteis para esclarecer vários aspectos do que se acredita sejam as principais
potencialidades do uso da Internet pelos bancos. Do que foi discutido com os
entrevistados, ficou claro que todos crêem no crescimento da importância da Internet
com muita convicção, embora tenham suas próprias estratégias de ação, que
privilegiam, em cada caso, as vantagens competitivas de cada um.
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Capítulo VI - Conclusões

o objetivo principal deste trabalho foi o de avaliar a difusão do Web banking
no Brasil. Foi também estudado o uso da Web pelos bancos nos EUA e na Espanha,
para se estabelecer elementos de referência à análise de um ambiente que é
essencialmente internacional, o da Internet. Os dois outros países analisados têm
características que representam, no caso dos EUA, a liderança mundial no uso do
comércio eletrônico e, no caso da Espanha, um universo bancàrio com mais
similaridades com o do Brasil. Além disso, estes dois países têm destacada presença
entre as empresas estrangeiras que atuam no setor bancário brasileiro.

Através da realização de três pesquisas distintas - avaliação de Web sites,
questionàrios e entrevistas - este trabalho procurou trazer mais luz a um tema que
tem chamado a atenção tanto da academia quanto daqueles que elaboram as
estratégias para os bancos. A importância deste estudo é evidente quando se
considera o ambiente de alta conectividade propiciado pela disseminação da Internet.

- ..

A seguir serão apresentadas as conclusões deste trabalho, divididas em quatro
itens. O primeiro item está associado com a discussão dos pressupostos enunciados
para o trabalho. O segundo aponta as perspectivas de evolução dos serviços bancários
pela Web. O terceiro apresenta alguns comentários gerais sobre o trabalho realizado e
o quarto propõe alguns temas de pesquisa para serem investigados no futuro.

1. Discussão dos pressupostos estabelecidos

Serão discutidos cada um dos pressupostos estabelecidos inicialmente para
este trabalho, verificando a sua validade com base nos resultados obtidos nas
pesquisas. Serão avaliados, pela ordem, a velocidade de difusão do Web banking
(ritmo), as estratégias e modelos de negócio utilizados pelos bancos na Web
(direção), os obstáculos e oportunidades (determinantes) da Web para os bancos, e os
impactos que o uso da Web vai provocar nos bancos e no mercado bancário.

1.1. O ritmo da difusão do Web banking no Brasil

A expressão Web banking foi utilizada neste trabalho para ampliar o conceito
j á popularizado como sendo Internet banking. Se Internet banking está associada à
idéia de realizar transações bancàrias pela Web, o que se convencionou ser chamado
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aqui de Web banking inclui, além das transações, outras operações e serviços que
podem ser realizados pela Web, mas que não se constituem efetivamente em
transações. E o caso dos serviços classificados como sendo de divulgação e de
relacionamento.

Para a identificação dos endereços dos sites foi feito exaustivo levantamento,
tanto em sites especializados em divulgar endereços de bancos na Web, quanto em
publicações e sites de busca genéricos. Por este motivo, pode ser dito que a
possibilidade de algum site de banco no Brasil ter ficado de fora da análise é muito
remota. Assim, acredita-se que a margem de erro na afirmação do número de bancos
que estão na Web é pequena.

Deve-se ter em mente também que os sites analisados foram apenas aqueles
considerados como sites ativos. Nas três coletas de dados realizadas em sites no
Brasil foi encontrado um número de sites que não foram analisados porque
mantinham apenas uma página, anunciando que o site estava em reforma ou que seria
implantado em breve. Em diversos casos, esta reforma do site sê devia a algum tipo
de reestruturação organizacional, como a aquisição ou fusão de bancos, ou a
privatização. Este número de sites inativos oscilou entre 5% e 8% dos sites analisados
em cada coleta de dados. Para as conclusões foram apenas considerados os sites
ativos.

Dito isso, é preciso primeiro discutir a velocidade com que os bancos estão
estabelecendo sites na Web, independente de saber se estes sites oferecem recursos de
transação ou não. Da pesquisa feita em Web sites no Brasil observou-se que a
presença dos bancos na Web tem crescido sistematicamente nos últimos três anos. De
cerca de um quarto do total dos bancos que dispunham de um site ativo em 1997,
passou-se para mais de 40% em 1999, o que representa um aumento de 60% no
número de sites no período de cerca de 24 meses.

Este crescimento teve características distintas se forem considerados
separadamente o período entre 1997 e 1998 e o período entre 1998 e 1999. No
primeiro período, a velocidade de crescimento dos sites de bancos na Web foi
significativamente maior do que no segundo período. Enquanto entre 1997 e 1998
uma média de cerca de cinco novos sites de bancos eram lançados na Web a cada três
meses, entre 1998 e 1999, esta velocidade foi reduzida para três novos sites a cada
CInCOmeses.
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As razões para esta redução no ritmo de implantação de sites na Web podem
ter quatro origens. Em primeiro lugar, é de se esperar que quanto mais próximo se
esteja do ponto de saturação, ou seja, quando todos os bancos já tenham o seu site,
mais lenta será a velocidade de adesão. Esta observação combina com a curva de
adoção no formato de "S", tantas vezes mencionada em estudos de difusão de
inovações. Entretanto, esta explicação deixa sem resposta o fato de que em 1999
apenas cerca de 40% dos bancos tinham sites na Web, número bastante distante do
ponto de saturação.

Uma outra explicação seria a grande turbulência no setor, provocada pela
conjuntura econômica do pais a partir do segundo semestre de 1998, quando
estouraram as crises nos mercados financeiros internacionais, primeiro na Rússia e
depois na Ásia. Nesta época começaram os primeiros indícios de que a crise seguinte
ocorreria no Brasil, o que de fato aconteceu em janeiro de 1999.

Imagina-se que num período de turbulências como este, os investimentos em
novos 'projetos, entre os quais se inclui o desenvolvimento do canal na Web, devam
ser contidos. Assim então, uma segunda razão para a redução do ritmo de
crescimento dos sites de banco na Web seria econômica.

Ainda uma terceira razão pode ser relacionada, quando se considera que entre
1998 e 1999, muitos bancos foram privatizados, adquiridos ou fundidos. Esta situação
de reestruturação impõe aos bancos um grande esforço para incorporar organizações
diferentes, o que pode inibir o investimento em novos projetos nas áreas de sistemas e
de marketing, com as quais o desenvolvimento de um site na Web está geralmente
vinculado.

A quarta razão que deve ser considerada para a redução do ritmo de
crescimento dos sites está relacionada com a expectativa anunciada de problemas
relativos ao chamado "bug do milênio". Foi largamente anunciada a possibilidade de
eventuais problemas nos sistemas computacionais devido a características das
metodologias de program~ção adotadas no passado. Nos últimos dois anos, muitos
dos recursos para a área de tecnologia de informação das empresas foram canalizados
para corrigir estes problemas, que afinal não geraram conseqüências notáveis. Os
bancos estiveram entre as empresas que mais se preocuparam com o "bug", pois
também foram os que estiveram mais ameaçados por ele. Monitorados pelo Banco
Central, todos os bancos foram levados a investir pesados recursos na solução deste
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problema. É claro, que num momento como este, o investimento em novas
alternativas tecnológicas fique inibido, e foi o que provavelmente aconteceu com os
projetos de Web banking.

E de se esperar, então, que passados estes problemas, os investimentos dos
bancos na Web voltem. Mas esta tendência só pode ser confirmada com uma nova
coleta de dados, prevista para ser realizada em maio de 2000.

1.1.1. Ritmo de implantação de sites de Internet banking

Embora a Web seja um canal com potencialidade para atender a diversos tipos
de serviços bancários, os serviços que atraem a maior atenção, tanto dos bancos
quanto dos meios de comunicação e do público em geral, são aqueles classificados
aqui na categoria de transação intermediária. Estes serviços estão associados ao que
foi denominado de Internet banking.

Sendo um subconjunto do total de Web sites existentes, a capacidade de
oferecer Internet banking nos sites foi tratada como uma porcentagem do total de
sites analisados. Neste caso, a comparação entre os três países onde foram coletados
dados de sites, justifica-se com mais propriedade - ressalvadas as características da
amostra norte-americana - pois estão sendo abstraídas as especificidades de cada
mercado bancário e analisada apenas a proporção dos sites que oferecem uma
categoria de serviços.

A taxa de crescimento do Internet banking no Brasil foi de mais de 80% entre
1997 e 1998, mas caiu para pouco mais de 30% entre 1998 e 1999. As razões para a
redução do ritmo da difusão deste serviço podem ser as mesmas já detalhadas
anteriormente. Ou seja, é provável que motivações macro econômicas e também a
reestruturação do mercado bancário no país e a concentração de investimentos para a
solução do "bug do milênio" tenham influenciado o ritmo de crescimento do Internet
banking no Brasil.

Segmentando-se a amostra por porte do banco, observa-se que o ritmo com
que os bancos maiores têm implantado Internet banking no Brasil é semelhante ao
ritmo da amostra como um todo, embora a sua representatividade numérica no
conjunto não ultrapasse a um sétimo do total em nenhuma das coletas de dados. Já
nos bancos de porte médio, a taxa de crescimento do Internet banking entre 1998 e
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1999 foi de apenas um quinto daquela ocorrida entre 1997 e 1998. Por representar um
número próximo da metade da amostra total, este segmento de bancos foi o principal
responsável pela queda observada no conjunto da amostra. Estes números reforçam
os argumentos apresentados para justificar a queda no ritmo de difusão do Web
banking, pois estes bancos médios estão mais sujeitos a restrições financeiras e
também estão mais envolvidos na reestruturação do mercado bancário.

Já o interesse pelo Internet banking entre os bancos menores, com taxas de
crescimento percentual negativas, indicam que neste segmento a oferta de acesso a
informações dos clientes pela Web ainda não atrai tanto a atenção das empresas. Este
desinteresse pode estar associado ao fato destes bancos não serem focados no varejo,
com o qual o Internet banking está mais fortemente associado. Entretanto, todo o
potencial do Internet banking, no que diz respeito a serviços de investimento e
também na oferta de mais vantagens para os clientes diferenciados destes bancos de
menor porte, está sendo sub aproveitado.

Mas o pressuposto que se havia pretendido comprovar diz' respeito não apenas
ao ritmo de crescimento do Internet banking, mas ao seu crescimento relativo com o
de outros canais bancários. Para comprovar este pressuposto, a pesquisa realizada
através de um questionário enviado aos bancos no Brasil foi mais reveladora.

1998 a 1999 1999 a 2000
-6% -20%

10% 11%

9% '.3%.

30% 7%

29% 3%

279% 135%

Tabela 6.1: Informação extraída da tabela 4.9, página 180

Com uma amostra que privilegia os bancos de maior porte, esta pesquisa
perguntou aos bancos quais eram as suas perspectivas com relação à evolução do
volume de transação em cada um dos canais utilizados. A média tabulada das
respostas indicou, claramente, que os bancos apostam no crescimento do canal
Internet com muito mais ênfase do que nos outros canais (tabela 6.1).

I Variação média obtida para estes anos, tomando-se os bancos que forneceram as informações.
2 Transações feitas através de software proprietário.
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Mesmo que se considere que a alta taxa de crescimento se dará sobre uma
base pequena de usuários, alguns bancos enxergam a Internet rivalizando em número
de transações com canais mais tradicionais já no ano 2000.

Interessante também é notar que os bancos estão acreditando na queda do
volume de transações que ocorrem nas agências. Estes percentuais, entretanto, ainda
não são suficientes para reverter o quadro no qual o volume das transações que
ocorrem nas agências fisicas é superior ao que ocorre através dos canais eletrônicos.
É de se esperar, portanto, que os bancos de maior porte mantenham a sua rede fisica -
provavelmente sem investir muito em sua ampliação - para tentar garantir a sua
utilização como sendo um diferencial competitivo.

1.1.2. Ritmo de difusão do Web banking nos EUA e Espanha

Para os EUA e Espanha, a pesquisa baseou-se apenas nas informações
coletadas nos Web sites dos bancos e portanto não há informação suficiente para
fazer uma análise com o mesmo nível de detalhe daquela realizada nos sites de
bancos no Brasil. As informações obtidas sobre o Web banking nestes países
oferecem, entretanto, elementos que podem contribuir para o melhor entendimento do
Web banking no Brasil.

No caso dos bancos nos EUA, a comparação entre as duas coletas de dados
indica um crescimento explosivo da oferta de Internet banking. Para o total da
amostra este crescimento foi de mais de 150%. Para os bancos maiores, o
crescimento foi de 125%, entre os bancos médios a oferta do Internet banking
praticamente dobrou e para os bancos menores ela triplicou, confirmando que a
Internet é útil e acessível a bancos de todos os tamanhos.

Comparando-se os resultados obtidos na pesquisa, o ritmo de crescimento do
Web banking nos EUA foi muito mais forte do que o ocorrido no Brasil. Se a amostra
geral dos sites analisados nos EUA mostra que os bancos naquele país estão buscando
implementar serviços na Web de forma muito mais agressiva do que o que ocorre no
Brasil, fica evidente que as empresas de menor porte no mercado bancário brasileiro
estão ainda lentas para aderir à Web.

Além das características da amostra analisada nos EUA, as outras
justificativas já apresentadas - falta de recursos para investimento, reestruturação do

231



sistema financeiro e restrições impostas pela situação macroeconômica e por fatores
conjunturais como o "bug" do ano 2000 - podem ter inibido o crescimento do Web
banking no período analisado entre os bancos menores no Brasil.

Considerando-se que o porte da economia e do sistema bancário espanhol é
bem mais próximo do brasileiro, a comparação da amostra de sites analisada na
Espanha também indica um quadro desfavorável aos bancos no Brasil. Seria
necessário um estudo mais aprofundado para avaliar porque o mercado espanhol está
tão destacado na oferta de Internet banking, mas o que se observa é que na Espanha,
ao contrário do Brasil e EUA, os bancos de menor porte, as cajas, têm um índice de
oferta de Internet banking superior ao dos bancos de maior porte.

Com os resultados obtidos na pesquisa nos três países, observa-se que se os
bancos de maior porte no Brasil têm um alto índice de oferta de serviços de transação
pela Web, os bancos menores no país estão demorando mais para entrar na era do
Internet banking. A comparação é ainda mais desfavorável se for considerado que a
coleta 'de dados ocorreu em períodos diferentes em cada país, o que pode distorcer a
comparação a favor do Brasil, onde a coleta ocorreu por último.

De qualquer forma, uma comparação absoluta é muito dificil, dadas as
diferenças gerais de mercado bancário e da Internet em cada um dos países. Mas um
dado interessante de ser mencionado é que o fenômeno que hoje se observa no Brasil,
de bancos oferecendo acesso gratuito à Internet, já havia sido notado na Espanha há
quase um ano. Digno também de nota é o fato de que, diferente do que ocorre no
Brasil, entre os bancos que estavam tomando a iniciativa de oferecer Internet gratuita,
estavam bancos regionais de pequeno porte.

1.2. Estratégias e modelos de negócio: direção da difusão

Para identificar as características da difusão do Web banking, serão
discutidos, inicialmente, os aspectos que ilustram a direção desta difusão. A seguir,
serão também apresentados os dados que servem para identificar o estágio de
utilização da Web pelos bancos no Brasil.
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1.2.1. Direção

A figura 6.1 mostra que o segundo pressuposto enunciado para o
desenvolvimento deste trabalho também estava correto. Ou seja, a evolução do uso da
Web pelos bancos caminha no sentido do crescimento gradativo da oferta de serviços
cada vez mais interativos e incorporando elementos específicos do canal Web.

Mai/98 Mai/99

Divulgação

Básico

I]

Relacionamento

Figura 6.1: Evolução do Web banking no Brasil

A utilização da Web como um canal de transação que complemente o uso de
outros canais bancários é apenas uma das alternativas possíveis de utilização da Web
pelos bancos. A Web, como canal de divulgação e de relacionamento, são as outras
duas possibilidades que são exploradas no universo bancário.

Na dimensão dos tipos de serviços, as coletas de dados em Web sites
mostraram que o canal de divulgação foi a primeira utilização que os bancos viram
para a Web. Uma vez consolidada a confiança dos bancos na segurança de transações
através da Internet, o canal de transação passou a se desenvolver mais, tornando-se
praticamente o símbolo do uso da Web pelos bancos. O canal de relacionamento,
embora não exija pesados investimentos em recursos de segurança para ser
implementado, demanda uma maior preparação organizacional, uma vez que está
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diretamente ligado à coleta e tratamento de informações obtidas junto a clientes e
outros usuários do site. Mas o sucesso na utilização de inovações exige integração
tanto no design do produto quanto do processo.

Pode-se dizer que embora os serviços de divulgação sejam mais simples de se
implementar, ambos, os de transação e os de relacionamento, exigem um grau de
dificuldade maior para sua implementação - o primeiro por causa das exigências de
segurança e o segundo por causa das necessidades de estruturação organizacional.

Uma das avaliações feitas para verificar o nível de preparo dos bancos para
tratar o canal de relacionamento foi a medida do tempo de resposta de uma
solicitação via correio eletrônico. Como indica a tabela 6.2, os bancos nos EUA
possuem um tempo de resposta médio mais efetivo do que os bancos no Brasil e
Espanha.

Nesta tabela, pode-se observar ainda que os bancos na Espanha, embora
tenham um alto índice de utilização da Web como canal de transação, estão atrás do
Brasil e EUA quando se trata do canal de relacionamento. Mais uma vez faltam
elementos para interpretar corretamente os motivos de porque os bancos na Espanha
têm um perfil tão diferenciado na Web, se comparado aos outros dois países
analisados. De qualquer forma, fica claro que a Web oferece oportunidades aos
bancos em níveis diferentes e estas devem ser exploradas para que todo o seu
potencial se realize.

Tabela 6.2: Tempo de resposta dos bancos à solicitação de informações

Além da dimensão dos tipos de serviço, este trabalho também analisou a
evolução do Web banking no sentido do uso de recursos interativos. Categorizando-
se os serviços bancários na Web em: básico, intermediário e avançado. As coletas de
dados realizadas, indicaram uma crescente evolução no sentido dos serviços básicos
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para os avançados. Ou seja, observa-se que a quantidade de serviços mais interativos
cresce quanto mais os bancos ganham experiência no uso do canal Web.

Outros argumentos também reforçam a tese do crescimento de serviços
interativos. Os produtos de investimento foram apontados nas entrevistas realizadas
como sendo um dos tipos de serviço que devem crescer com mais intensidade na
Web. As características do investimento on-line dependem basicamente do
oferecimento de um serviço mais interativo, ou seja, serviços nos quais o usuário (ou
cliente) esteja mais no comando das ações e menos dependente de intermediários
humanos de dentro dos bancos.

Outro fator que indica a direção dos serviços mais interativos como o caminho
que vai ser trilhado pelos bancos na Web é o aparecimento de um novo serviço
chamado ••e-mail banking". O e-mail banking é um tipo de extrato bancário que é
programado pelo usuário para ser recebido pelo seu serviço de correio eletrônico.
Alardeado em revistas e jornais de grande circulação como sendo o futuro do Internet
banking, o e-mail banking não apareceu nas pesquisas que foram realizadas neste
trabalho, o que apenas indica a velocidade fantástica do desenvolvimento de soluções
dentro do ambiente Web.

De qualquer forma, as características do e-mail banking estão absolutamente
coerentes com os resultados revelados pelas pesquisas realizadas neste trabalho.
Basta notar que tanto em bancos nos EUA quanto em bancos no Brasil, um dos
serviços que mais cresceram em 1999 foi exatamente a assinatura de listas de e-mail.
Este serviço, classificado aqui como sendo de divulgação avançada - e pouco
utilizado por bancos na Espanha - pode indicar crescimento da demanda dos clientes
para receber as informações de sua conta bancária, sem que seja necessário ir ao site
do banco. A principal limitação para o desenvolvimento deste serviço foi derrubada,
quando se conseguiu desenvolver um sistema de encriptação adequado para os baixos
níveis de segurança existentes nos sistemas de e-mail tradicionais.

Também nos questionários e nas entrevistas fica claro que a direção do
desenvolvimento do Web banking vem sendo no sentido da adoção de serviços cada
vez mais interativos. Transferências de fundos via DOe on-line, pagamentos e
investimentos foram os principais serviços indicados pelos bancos que responderam o
questionário. Nas entrevistas, além dos serviços de investimento, o uso de
ferramentas de simulação e a melhoria da comunicação com o cliente também
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apareceram em destaque. É interessante notar que o que está por trás da mencionada
melhoria da comunicação com o cliente é a oportunidade que o banco vê na Web
como um canal de dupla mão, com a possibilidade de levar informação ao cliente,
mas também como uma forma de coletar suas opiniões.

Os serviços classificados no nível avançado ainda são, em geral, pouco
utilizados pelos bancos, principalmente os de relacionamento. Isto indica que os
bancos ainda são cautelosos na implementação de soluções que, em muito casos, já
são comuns em outros sites na Web. A utilização de fóruns de debate e de chats, por
exemplo, ainda não tem apelo junto aos bancos, mas pode-se acreditar que com a
evolução da Web como canal de relacionamento e com a crescente interatividade
implementada nos serviços, estas alternativas podem começar a ser utilizadas com
mais freqüência num futuro próximo. A figura 6.2 indica, esquematicamente, a
direção da evolução dos serviços bancários pela Web.

Básico
·;:i:

Informação r -- - -~

Relacionamento

Figura 6.2: Direção da evolução do Web banking
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1.2.2. O estágio do Web banking no Brasil

Para caracterizar o estágio de evolução do mercado bancário brasileiro na
Internet serão resumidos, a seguir, alguns resultados obtidos nas pesquisas realizadas.
Com isso, espera-se comprovar que o trabalho de investigação foi relevante para
responder a algumas das principais questões envolvendo as estratégias de Web
banking utilizadas no país.

Entre os problemas identificados pelos bancos entrevistados como sendo os
mais críticos para o crescimento do Internet banking (tabela 6.3), destacou-se a
deficiência de infra-estrutura de acesso à rede no país. Com a agressiva entrada no
mercado de acesso gratuito à Internet, alguns dos maiores bancos no Brasil, seguindo
o exemplo do que já está acontecendo em outros países, estão agindo para resolver,
eles mesmos, o problema. Ao invés de esperar que o mercado se ajuste ou que o
governo crie condições mais favoráveis, Bradesco, Banrisul, Banco do Brasil e
Unibanco'' já oferecem facilidades de acesso à Internet que colocam em cheque a
estrutura de provedores existente no país.

Obstáculos Deficiências de
infra-estrutura

Integração dos Coordenação Deficiências de
diversos canais interna no banco infra-estrutura

Tabela 6.3: Informação extraída da tabela 5.1, página 221

A tabela 6.3 também indica que a Internet é considerada como sendo chave
na integração dos diversos canais de serviço pelos bancos no Brasil. A Internet pode
funcionar como o "backbone dos canais de auto-atendimento" e que até mesmo os
caixas eletrônicos podem ter a "cara da Internet".

3 o Banco Itaú deve ser o próximo a entrar nesta lista, segundo informações que vêm sendo divulgadas na
imprensa diária (OESP, 17/0112000; FSP, 19/01/2000; IT, 20/01120(0).

237



%de
utilização

Muito
importante

20%

Importante

60%

Tabela 6.4: Informação extraída da tabela 4.6, página 172

Muito Pouco
i~nte Importante importante

.:.. 19%56% 25%

Tabela 6.5: Informação extraída da tabela 4.3, página 168

Sobre a criação de estratégias específicas para a Internet, 80% dos bancos que
responderam ao questionário da pesquisa consideraram os descontos nos serviços
oferecidos na Web importantes ou muito importantes na atração de usuários para o
mundo on-line (tabela 6.4). É também inequívoco que os bancos acreditam que a
exploração de novas oportunidades de negócio na Web está em primeiro lugar na
hierarquia de importância para suas empresas (tabela 6.5).

13%

Sem previsão

13%

Tabela 6.6: Informação extraída da tabela 4.7, página 174

Dando suporte à proposição de que a Web deve se transformar no canal
adequado para o aconselhamento remoto aos clientes (Dannenberg e KelIner, 1998),
os bancos no Brasil apontaram o assessoramento via e-mail e o apoio à tomada de
decisões financeiras como sendo os recursos mais importantes a serem explorados
pelos bancos na Web (tabela 6.6).

Comunidades virtuais, monitoradas pelos bancos através de seus sites na
Internet, podem se tomar um importante espaço de relacionamento com os clientes no
mercado financeiro. Das centenas de sites analisados nesta pesquisa em três países
diferentes, apenas um mantinha um fórum on-line organizado. Ainda que a amostra
possa conter desvios, é interessante notar que o site em questão é de um banco estatal
brasileiro .
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Já implementado Im plementação
prevista

6% 38%

Sem previsão

56%

Tabela 6.7: Informação extraída da tabela 4.8, página 176

Pagamento eletrônico

É difícil reduzir
o número de
cheques no

Brasil

Carteira
eletrônica não
tem tido apelo

Não há como
avaliar

o maior
potencial é do
agendamento

de contas

Tabela 6.8: Informação extraída da tabela 5.1, página 221

Sobre a utilização de formas de dinheiro eletrônico, o e-cash, alguns bancos
brasileiros também estão experimentando algumas soluções, embora tenha sido
declarado que esta não é uma prioridade (tabela 6.7). Respaldando informações
obtidas de outros trabalhos de pesquisa (Szmigin e Boume, 1999)., bancos brasileiros
confirmam que este formato de pagamento não tem tido apelo junto aos clientes
(tabela 6.8).

Ativo> 2%~oio~1 }43% . ·67% 73% 43% 44%. 82%.29% 56% 82%·

Tabela 6.9: Informação extraída da tabela 3.39, página 147

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

15% 27%

Transferência de fundos Doe Pagamento de contas

A questão do pagamento eletrônico, entretanto, é mais ampla do que apenas a
exclusiva utilização do dinheiro eletrônico. A oferta de serviços de pagamento de
contas já existe em quase 30% dos sites de bancos analisados - 82%, se considerados
apenas os maiores bancos - (tabela 6.9), e foi registrado na pesquisa também o alto
grau de importância que os bancos dão a este item de serviço (tabela 6.10).

50%

25%

25% 25%

Já implementado Sem previsão

63%

Tabela 6.10: Informação extraída da tabela 4.8, página 176
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Os bancos, exclusivamente pela Internet, entretanto, não estão tendo destaque
no Brasil. Nenhum banco no país está, até o momento, empenhado em montar uma
estrutura completamente virtual para aproveitar as vantagens de redução de custos
que bancos como o Net.B@nk nos EUA ou o OpenBank na Espanha, por exemplo, já
estão explorando. O Banco 1, que no Brasil é o único banco que funciona sem
agências, não tem um Web site que se destaque em comparação com os de outros
bancos tradicionais do País.

Há duas explicações possíveis para o desinteresse pela exploração de um
banco sem agências no Brasil. Em primeiro lugar, a legislação restritiva exige que até
mesmo a abertura de uma conta corrente simples seja feita pessoalmente, diante de
um representante do banco, o que limita as vantagens de redução de custos. Em
segundo lugar, o negócio bancário é calcado na solidez financeira do banco. Esta
solidez é em geral associada à marca, capital e base de clientes (The Economist,
1999b). Estas três caracteristicas colocam os maiores bancos em posição vantajosa
para explorar o mercado do Internet banking. Por outro lado, é improvável que estes
mesmos bancos de maior porte venham a se desfazer de sua vasta rede de agências.
Até porque um diferencial do negócio on-line está na capacidade da empresa de
entregar o serviço, não apenas vendê-lo. Os bancos maiores, com a sua rede de
agências, estão melhor posicionados para fazer esta entrega dos serviços e vão usar
esta estrutura fisica para alavancar o negócio realizado pela Internet.

Por outro lado, as corretoras on-line, algumas ligadas a bancos tradicionais,
proliferam no país. Elas ocupam um espaço no mercado financeiro que tem grande
potencial de crescimento: o de investimento on-line. Os bancos no Brasil, já
perceberam esta oportunidade e apenas 6% dos que responderam ao questionário da
pesquisa não têm previsão de colocar em seu site algum tipo de oferta de produtos de
investimento (tabela 6.11).

Já implementado Im
Sem previsão

50%

56%

6%

19% 25%

Tabela 6.11: Informação extraída da tabela 4.8, página 176

Na contramão do que vem acontecendo em outros países, os bancos, no
Brasil, têm mostrado pouco interesse na oferta de serviços de crédito pela Internet. A
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tabela 6.12 mostra o evidente contraste entre a oferta de serviços de crédito pela
Internet no Brasil e nos .outros países analisados. Enquanto mais de 40% dos bancos
analisados nos EUA e 24% dos sites avaliados na Espanha já oferecem crédito
através de seus sites, apenas 6% dos bancos no Brasil estão cadastrando clientes on-
line para oferecer empréstimos. Observe-se que o mesmo contraste não existe quando
se fala em serviços de investimento, oferecidos nos três países em nível semelhante.

Uma análise feita em bancos de grande porte na Europa, EUA e Ásia (Orr,
1998), aponta que os serviços de crédito pela Internet devem se tomar básicos em
pouco tempo, o que demonstra mais claramente ainda a defasagem dos bancos no
Brasil com relação à oferta deste tipo de serviço. Uma explicação para este fenômeno
pode estar associada a fatores estruturais do mercado, pois, no Brasil, os bancos têm
baixo volume de empréstimos. Entretanto, seria muito interessante que se
desenvolvesse uma investigação para produzir uma análise mais conclusiva sobre esta
diferença de estratégia entre os bancos no Brasil e em outros países. Assim se poderá
verificar claramente se esta diferença indica a perda de uma real oportunidade de se
usar o' canal Web ou se apenas este é um fator determinado ·exclusivamente por
variáveis que estão fora da Internet.

6% 42%

Brasil EUA Espanha

Empréstimos Investimentos

16% 26% 20%

Brasil EUA Espanha

25%

Tabela 6.12: Índice de oferta de serviços de empréstimo e investimento nos sites
(informação extraída das tabelas 3.11, página 118; 3.26, página 133; e 3.37, página 146)

Com o que foi apresentado até aqui, pode-se concluir que o mercado bancário
brasileiro - particularmente os bancos de maior porte - está, de uma maneira geral,
sintonizado com as principais questões que têm sido levantadas na literatura, no que
diz respeito ao uso do Web banking. Outras questões estão, entretanto, ainda em
aberto, tanto no Brasil como em outros países. Entre elas, pode-se destacar o uso do
dinheiro eletrônico, a possibilidade do aumento da concorrência por parte das
empresas não-bancos, a consolidação de empresas financeiras atuando
exclusivamente pela Internet, o desenvolvimento de produtos exclusivos para o
mercado da Web e a resposta dos usuários à oferta de produtos cada vez mais
interativos. De qualquer forma, os instrumentos de pesquisa utilizados para a
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realização deste trabalho podem ser úteis em futuras análises sobre a difusão do Web
banking, como forma de complementar o que foi realizado até aqui.

1.3. Desafios e oportunidades: determinantes

Já virou lugar comum dizer que o comércio eletrônico traz oportunidades e
desafios para o setor bancário. Quando se fala em oportunidades, é comum aparecer
menção às possíveis economias no processamento de transações bancárias e na
possibilidade de criar novas alternativas de acesso a uma potencialmente lucrativa
base de clientes (Hall et al., 1999). Os desafios estão geralmente associados à
capacidade da empresa de se adaptar a novos modelos de negócio e o impacto para a
competição no setor, particularmente da entrada de empresas que não são bancos
(Shuman, 1999).

Em geral, as discussões sobre as oportunidades e desafios do comércio
eletrônico para os bancos levantam a questão da velocidade com que os mesmos
devem aderir ao jeito Web de fazer negócios. Por um lado, há os que acreditam que
não existe uma "nova estratégia" específica para os bancos atuarem na Internet
(Smith, 1998) e, por outro lado, há os que pregam que os bancos precisam se adequar
ao mundo on-line rapidamente para não correr o risco de perderem a importância no
ciclo de vida da economia digital (Cavano, 1999).

Os dados obtidos através das pesquisas realizadas, servem também para
avaliar o terceiro pressuposto enunciado: os bancos estão procurando a Web para
ampliar as alternativas de canais de acesso ao mercado, com as vantagens da redução
de custos e aumento da versatilidade.

No questionário, ao responder porque investir na Web, os bancos apontaram
quatro motivos que destacam-se dos demais: criar novas oportunidades de negócio;
reduzir custos; melhorar o relacionamento com os clientes e atender à demanda dos
mesmos pelo uso do canal. Nas entrevistas, apareceram opiniões como exploração de
um canal que tende a crescer, atendimento à demanda dos usuários e redução de
custos.

A redução de custos e o atendimento à demanda dos usuários aparecem
claramente nas duas pesquisas. A possibilidade de redução de custos está baseada na
crença de que os serviços na Web têm um custo médio de transação muito inferior ao
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de outros canais. Mas esta esperada redução de custos só vai realmente se realizar
quando o volume de transações por este canal estiver num nível muito superior ao
atual. De qualquer forma, os bancos querem estar preparados para isto, e mais ainda,
o fato de mencionarem a redução de custos como um dos motivos de implementar
serviços na Web indica que eles acreditam que isto vá realmente acontecer. A
efetivação da redução de custos nas transações bancárias talvez seja o principal
motivo para a entrada dos bancos na batalha pela Internet gratuita.

Quanto à demanda dos usuários, esta é uma razão pouco mencionada na
literatura, que geralmente apresenta as soluções de Web banking surgindo de
iniciativas dos próprios bancos. Mas a capacidade de influência dos usuários fica
bastante clara numa das entrevistas realizadas, quando se menciona que 80% das
mensagens que o banco chegou a receber, em determinado momento, queriam a
implantação de serviços de transação no Web site. Esta situação demonstra como o
canal Web tem realmente a característica de ampliar o poder do usuário na sua
relação com a empresa fornecedora de serviços. Esta característica, que é exaltada em
outros" trabalhos sobre comércio eletrônico, está sintonizada com a amplificação da
opinião do cliente e os bancos precisam ficar atentos a isso, se quiserem se
aperfeiçoar no domínio dos recursos do canal Web.

Melhorar o relacionamento com os clientes é outro motivo importante ao se
utilizar a Web, pois esta proporciona um canal de comunicação eficiente com os
mesmos. Num ambiente de competitividade crescente, conhecer melhor os clientes e
atender às suas necessidades específicas, é uma saída para melhorar o índice de
lucratividade.

É preciso, no entanto, que os bancos saibam se preparar para poder explorar
estas possibilidades, que devem exigir esforço extra de adaptação organizacional para
atender às demandas de um relacionamento mais rico com seus clientes. A tabela de
tempo de resposta (tabela 6.2) mostra que nem todos estão preparados para esta
tarefa. Também a pouca utilização de recursos que podem servir para identificar mais
precisamente as necessid~des dos clientes, como os serviços de relacionamento
avançado, é sintoma de que um longo caminho ainda deve ser percorrido pelos
bancos para que atinjam os objetivos que eles mesmos acreditam ser importantes no
uso da Web.
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A criação de novas oportunidades de negócio foi apontada na pesquisa como
sendo a principal razão para os bancos investirem na Web. Para materializar esta
intenção, os bancos necessitarão dominar com mais propriedade este novo canal.
Além de levar os serviços que hoje já existem nos bancos com mais versatilidade para
os clientes, a Web tem demonstrado ser uma fonte inesgotável de novos modelos de
negócio. Diversas empresas são lançadas quase que diariamente na Web explorando
serviços inovadores. Os bancos precisam ser criativos na utilização dos recursos
disponíveis na Web. As novas oportunidades de negócio vão estar, portanto, na
exploração de recursos mais interativos, que também incrementam o relacionamento
com os clientes.

Entre os fatores determinantes estão também aqueles que são restritivos ao
desenvolvimento do Web banking. Perguntados sobre os principais obstáculos para o
crescimento do uso do canal Web, os executivos entrevistados apontaram as
deficiências de infra-estrutura de comunicação do país, as dificuldades de integração
dos diversos canais e a coordenação interna das áreas do banco (tabela 6.3).

É importante notar que o fator segurança não foi mencionado como sendo
importante, o que reforça a idéia de que a percepção da segurança, por parte dos
usuários, é mais crítica do que por parte dos bancos. Ou seja, na opinião dos bancos a
Internet é um canal seguro para a realização de transações, apesar do que é alardeado
pela imprensa em geral, que freqüentemente apresenta o problema da segurança na
Internet de forma alarmista. Com o objetivo inclusive de educar o consumidor para a
real fonte dos problemas ligados à segurança na Internet, é preciso avaliar
precisamente que muito do que é alegado como sendo um problema de segurança da
Web, é na verdade um problema de segurança mais geral, que envolve desde aspectos
de segurança interna ao banco e do pouco cuidado que alguns usuários têm na
utilização dos canais eletrônicos. Mesmo assim, as opiniões colhidas dos bancos
indicam que este problema ainda não atingiu um nível tal que comprometa a evolução
do uso da Web como canal bancário.

Para corrigir as deficiências de infra-estrutura, os próprios bancos estão
atuando no que está ao seu alcance: alguns já começam a interferir no mercado de
provedores de acesso à Internet, com o objetivo de fornecer acesso gratuito à Internet
para seus clientes. Esta atuação dos bancos pode incentivar, e muito, a utilização da
Internet no país.
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Já a dificuldade de integração dos canais internamente é um problema técnico,
que tende a ser minimizado com o passar do tempo e o aparecimento de soluções
específicas que favoreçam a integração. Uma possível solução está indicada nos
comentários colhidos dos entrevistados, quando se aponta a alternativa de fazer com
que a Internet seja mais do que um simples canal e passe a ser o principal canal
que articula todos os outros, dadas as características universais da Internet como
backbone e da Web como interface padrão. Para que isso aconteça, entretanto, é
preciso que toda uma cultura de sistemas construída internamente nos bancos em
anos de aplicações de tecnologia de informação se transforme, o que não é nem
simples e nem imediato.

Sobre o problema da articulação interna das áreas do banco, o que se nota, é a
necessidade de reeducação da organização para adaptá-la à realidade imposta por uma
nova plataforma tecnológica. Também não é tarefa fácil e vai exigir muito empenho
dos bancos para que o aprendizado organizacional e tecnológico se tome um processo
mais integrado ao seu ambiente de negócios.

1.4. Impactos sobre a competitividade

o quarto pressuposto enunciado aponta a limitação no crescimento de outros
canais bancários como o impacto mais imediato do Web banking . Esta afirmação
pode ser confirmada através da pesquisa, particularmente no que diz respeito ao uso
de softwares proprietários de home banking.

PC Banking

1997 19,98 1999

100% 89% 55%

, 2% >Ativo > 0,2%do total 48% 44% 41%

Ativo < 0,2% do total 32% 20% 9%

Tabela 6.13: Informações sobre home banking proprietário nos sites

A tabela 6.13 indica que as informações sobre os softwares de home banking
proprietário estão perdendo espaço gradativamente nos sites dos bancos. Esta
tendência mostra que o interesse dos bancos em divulgar (e portanto em utilizar) este
tipo de canal de acesso está decaindo. O que ainda garante a sobrevida do home
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banking proprietário é a deficiência da infra-estrutura de acesso à Internet no país.
Alguns entrevistados, inclusive, afirmaram que o uso destes softwares proprietários
vai ficar cada vez mais restrito ao interior do país, enquanto que nas capitais, onde o
acesso à Internet é mais fácil, a Web vai predominar como forma de acesso ao banco
via Pc.

o aumento da diversificação dos produtos oferecidos pelos bancos também
deve ocorrer. Este aspecto do impacto do Web banking fica mais evidente quando se
leva em consideração o resultado da pesquisa mostrando que o motivo principal para
o uso da Web pelos bancos é a busca de novas oportunidades de negócio, que pode
ser traduzida como o desenvolvimento de novos serviços e produtos específicos para
este canal.

A Internet pode se tomar o elemento de integração dos diversos canais
bancários, levando o browser da Web aos diversos tipos de front-end existentes no
banco. Com isso, a interface com a qual os usuários - interna e externamente à
empresa - se relacionam com os sistemas do banco, seriam unificadas.

Outros pontos também foram levantados com relação aos impactos do
crescimento do Web banking. Um deles é o fato da Internet promover uma maior
integração da organização, particularmente devido à possibilidade de se usar
intranets. Por outro lado, esta integração, ao otimizar custos de produção, deve levar
a um aumento da competitividade no setor.

Se a Internet facilita a venda dos serviços, estes nem sempre podem ser
entregues através do mesmo canal. Por isso, a venda do serviço ou produto, deve ser
analisada juntamente com a capacidade da empresa de garantir a sua entrega. Uma
empresa que vende o serviço facilmente e não o entrega da forma que prometeu,
ficará com a sua imagem prejudicada no mercado. Assim, a Internet destruirá a
imagem das empresas que se preocuparem apenas com a venda e desprezarem a
criação de uma estrutura eficiente para entrega do serviço.

Outro impacto provocado pela difusão do Web banking será sobre as formas
de pagamento eletrônico de baixo valor. Fora a utilização de cartões de crédito
tradicionais e o agendamento de contas feito dentro do site do próprio banco, outras
formas de utilização de pagamento eletrônico não parecem ainda ter entrado no
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hábito dos consumidores. Mesmo os bancos que já disponibilizam alguma forma de
moeda eletrônica argumentam que este produto tem sido pouco usado pelos clientes.

o smart card, outro possível meio de pagamento que poderia prosperar com a
Internet, aparentemente também tem mais futuro, no curto prazo, como cartão de
identificação do que como instrumento para armazenamento de dinheiro eletrônico.
As entrevistas apontaram o custo de adaptação das máquinas leitoras de cartão junto
aos comerciantes como um dos motivos para a resistência ao uso do smart card como
carteira eletrônica.

Uma das premissas que é geralmente considerada quando se analisa o futuro
do comércio via Internet é que sua expansão está muito ligada ao sucesso de formas
alternativas de pagamento que sejam específicas para este canal (The Economist,
1999a). Assim, a resistência ao uso de meios de pagamento eletrônicos no Brasil
pode significar uma dificuldade a mais na evolução do comércio eletrônico no país,
num futuro próximo.

No cenário brasileiro, o uso do cartão de crédito ainda pode satisfazer a
demanda por pagamentos eletrônicos nos próximos anos, mas se é que o comércio
eletrônico está mesmo para se tomar um canal importante de transações no varejo,
novas formas de pagamento estão ainda por se consolidar. E os bancos devem ter
papel importante na sua disseminação, uma vez que são os principais controladores
dos meios de pagamento.

Para que o Web banking pudesse se desenvolver, os bancos precisaram
também investir muito em segurança. Quando os canais de acesso dos clientes se
baseavam apenas em redes proprietárias, a vulnerabilidade dos sistemas era muito
menor. Para atuar num ambiente de redes públicas, como é o caso da Internet, o item
segurança ganhou uma nova dimensão. Além do desenvolvimento de protocolos
específicos, criptografia e outros elementos técnicos para garantir a inviolabilidade da
comunicação do banco com o cliente, passou-se também a discutir procedimentos e
metodologias de ação com o objetivo de fechar todas as possíveis brechas de acesso à
informação que circula na rede e aos dados depositados nos bancos.

Alguns bancos criaram "comitês de segurança" para avaliar a situação de um
ponto de vista bem mais complexo do que era feito, quando as redes proprietárias
eram o principal canal bancário. Para quem acredita que a Internet ainda é insegura,
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os bancos estão respondendo com uma abordagem no uso do Web banking que visa
garantir níveis de confiabilidade até mais elevados do que os que existiam nos
sistemas tradicionais.

Outro aspecto importante da expansão do uso da Web para os serviços
bancários é a possibilidade de redução das barreiras de entrada para novos
concorrentes no mercado. A maior disseminação de informações propiciada pela
Internet pode reduzir os vínculos entre o banco e aqueles clientes que estejam
interessados em buscar as melhores condições de negócio para um produto ou
serviço. O aparecimento de intermediários, que identificam os melhores preços e
vantagens no mercado, pode ser uma ameaça para a lucratividade dos bancos que
oferecem seus produtos e serviços baseados na relativa ignorância dos clientes sobre
as ofertas da concorrência.

É preciso, entretanto, considerar que a relação entre o banco e seus clientes
não é apenas baseada em preço, mas também na confiança e na estabilidade. Além
disso, cos bancos podem também agregar valor a seus clientes de diversas formas,
entre elas oferecendo produtos de concorrentes na sua carteira e também
enriquecendo a oferta de serviços que melhorem o relacionamento com os clientes.

E o movimento dos bancos na Web aponta para esta direção. As entrevistas
realizadas por este trabalho, revelam que os bancos já consideram a possibilidade de
distribuir produtos de concorrentes, particularmente porque acreditam que, com a
Web, os seus clientes vão estar mais bem informados sobre o mercado. Também o
crescimento da oferta de calculadoras, simuladores e recursos de administração
financeira em Web sites são reveladores da intenção dos bancos de incrementarem
seus sites com ferramentas que sejam um serviço a mais para os clientes. Estas
ferramentas, além de servirem de atrativo para os sites, podem oferecer, quando
disponibilizadas ao público em geral, um excelente instrumento de coleta de
informações para o banco que quer estar avaliando o mercado constantemente.

É preciso também considerar que a entrada de novos concorrentes de fora do
setor é dificultada porque o mercado bancário brasileiro é altamente concentrado.
Mesmo que se considere que as barreiras de entrada são menores para novos
concorrentes no ambiente do comércio eletrônico, não se tem registro de que o
mesmo possa acontecer no universo bancário. Mesmo os exemplos de sucesso no
setor - como é o caso de alguns dos bancos operando exclusivamente via Internet nos
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EUA - não ameaçam a hegemonia dos grandes bancos. No caso do Brasil, a ameaça
de novos entrantes é ainda mais improvável, pois os grandes bancos são exatamente
os mais inovadores na utilização da Web.

2. Tendências e perspectivas

o ritmo de adoção da Internet pelos bancos, no Brasil, foi objeto de
investigação sistemática nos últimos três anos, que atestou a agressividade das
empresas do setor bancário brasileiro, particularmente as de maior porte, ao oferecer
sites com funcionalidade e serviços reais aos clientes. Pode-se dizer que os bancos de
maior porte no Brasil já aderiram ao Internet banking de forma irrevogável, mas que
entre os bancos menores esta adesão é ainda limitada.

o ritmo de crescimento do Web banking no Brasil foi reduzido,
circunstancialmente, entre 1998 e 1999, mas pode-se esperar que ele deva voltar a ser
mais forte a partir do ano 2000. O uso da Web por bancos de menor porte deve
tornar-se cada vez mais comum nos próximos anos, no Brasil, .assim como já vem
ocorrendo em outros países.

O ceticismo com o desenvolvimento da Web como canal bancário, que era
comum até há pouco tempo atrás (The Economist, 1996), já está dando lugar a um
novo tom na literatura sobre o tema. O impacto irreversível da Internet se mostra
mais evidente quando se observa que a explosão da conectividade está alcançando um
ponto de massa crítica entre os usuários do sistema bancário. Principalmente porque
estes usuários são os responsáveis pela maior parcela da lucratividade dos bancos.

Embora a maioria dos estudos e da literatura sobre o tema do uso do Web
banking enfoque o ponto de vista dos bancos, foi observado, no decorrer desta
pesquisa, que a pressão dos usuários teve papel importante na implantação dos
serviços bancários pela Internet. Se a onda do home banking que apareceu como
revolucionária no início dos anos 80 acabou não se concretizando, com a Web a
adesão dos usuários foi muito mais intensa. Isto contribuiu para dar uma feição mais
definitiva aos sistemas de auto-atendimento por computador aos clientes de varejo
que alguns bancos vêm tentando promover há tempos.

É de se esperar, assim, que seja cada vez mais raro encontrar bancos que não
queiram ter seu sites na Web oferecendo informações sobre a posição financeira dos
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seus clientes, como foi o caso de alguns dos bancos que responderam ao questionário
da pesquisa. Independentemente do porte do banco, este tipo de acesso, via Web, vai
acabar por ser implantado pela própria pressão dos clientes.

Os bancos que já oferecem acesso a informações de saldo e extrato aos seus
clientes, tendem a oferecer também a possibilidade de transferência entre contas,
serviço também já consagrado pela Web, como esta pesquisa mostrou. Depois da
implantação da transferência entre contas internas do próprio banco, a transferência
de recursos para outras instituições - o DOC eletrônico - tende a ser outro serviço
padrão do Internet banking. A seguir virão os pagamentos de contas e outros tributos,
particularmente nos bancos que têm atuação no mercado de varejo.

o Internet banking tende a se consolidar ganhando espaço de outros canais
eletrônicos. O home banking proprietário será completamente substituído pelo uso da
rede pública para acesso do cliente ao banco via computador. Outros canais, como o
telefone e o fax, embora devam continuar existindo e até mesmo crescendo dentro da
política de auto atendimento dos bancos, devem também ceder algum espaço para o
acesso via Internet. O impacto da Internet deve ser tão grande para os canais
eletrônicos dos serviços bancários que, em alguns anos, até mesmo os quiosques de
auto atendimento poderão ter sua interface influenciada pelos browsers da Web.

O fato de executivos de grandes bancos americanos como o Citibank e o
Chase, passarem a freqüentar com assiduidade o Vale do Silício, na California, em
busca de idéias que os auxiliem a estruturar a estratégia para a Internet destes
gigantes do mercado financeiro (The Economist, 1999b), também é sintomático.
Estes bancos, que já são líderes na utilização de tecnologias dentro do setor, querem
continuar na vanguarda e por isso se preocupam em descobrir novas formas de
explorar a interatividade e as possibilidades de customização oferecidas pela Web.

No modelo de coleta de dados em Web sites de bancos apresentado neste
trabalho, os serviços que apresentam as maiores possibilidades de interatividade e
customização, bem como ,aqueles que exigem mais recursos de largura de banda na
comunicação com os clientes, são exatamente os que foram classificados como
avançados. A crescente implementação de serviços avançados nos Web sites do
bancos, pode realmente propiciar uma transformação radical no setor, criando as
condições descritas por Evans e Wurster (1997) para a quebra dos paradigmas
tradicionais da economia da informação, ainda predominantes no universo bancário.
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3. Comentários gerais sobre o trabalho realizado

Boa parte dos trabalhos existentes sobre o uso da Internet e da Web pelos
bancos são baseados em estudos de casos e estão focados nas soluções utilizadas por
alguns bancos em sua busca de alternativas para explorar os recursos disponibilizados
pela rede pública de computadores. Alguns dos estudos que tentam formar um painel
mais amplo sobre como os bancos em geral estão usando a Web, foram realizados por
empresas de consultoria, com o possível viés que pode daí advir.

Quando se trata de Brasil, esta situação é ainda mais grave. Há muito poucos
estudos sobre como estão sendo implantados os serviços na Web dentro do mercado
bancário brasileiro. A maioria dos estudos encontrados, no decorrer deste trabalho,
concentram-se em analisar bancos atuando basicamente nos EUA e Europa, com
menções à Ásia e Austrália. Os estudos que contemplam a América Latina utilizam
uma amostra pequena de bancos e mesmo assim, tratam a região como um bloco
único, sem destacar as especificidades brasileiras.

As razões para esta carência talvez possam ser explicadas pelas próprias
dificuldades enfrentadas na realização desta pesquisa. Apesar de já existir uma
consciência do papel estratégico que a Internet e a Web vão desempenhar no
mercado, não há ainda muita clareza dos rumos que a utilização deste novo canal vai
obrigar os bancos a trilhar. Isso gera nas empresas do setor um certo temor de expor
suas políticas incipientes para o canal, ainda hoje mais reativas às demandas do
mercado do que pró-ativas e com o objetivo claro de desenhar o seu projeto de futuro.
Opiniões que reforçam estes argumentos foram ouvidas dos próprios bancos, quando
do processo de realização das pesquisas envolvidas neste estudo.

A extensão do trabalho de pesquisa exposto aqui também traz uma
contribuição inédita. Não se tem conhecimento de outro trabalho com as mesmas
características sobre o tema. A realização de pesquisas diferentes, procurando cada
uma enfocar aspectos distintos da utilização da Web pelos bancos, permite que seja
formado um quadro mais preciso sobre o que está acontecendo atualmente e facilita a
especulação sobre o que pode vir a acontecer num futuro próximo.
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3.1. Comentários sobre o site desenvolvido para a realização da
pesquisa

Outra das contribuições deste trabalho foi a interação criada através da Web
entre os bancos, objetos da pesquisa, e o pesquisador. Ao sair da posição passiva de
mero espectador, o pesquisador pretendia contribuir para oferecer aos bancos
referências sobre o uso da Web no setor e também quebrar um pouco a sua
tradicional resistência quanto a fornecer informações de suas estratégias para a

. 4pesquisa.

Os dois objetivos do Web site - divulgar resultados e atrair mais participantes
para a pesquisa - foram cumpridos de forma satisfatória. O site da pesquisa recebeu
(e continua a receber) inúmeras visitas de bancos interessados em conhecer mais
detalhes sobre o trabalho. Ao mesmo tempo o site foi utilizado como uma espécie de
folheto promotor da pesquisa, servindo não apenas para quebrar um pouco da
resistência dos bancos com relação ao fornecimento de informações sobre suas
políticas, mas também para fazer contatos com bancos aos quais não se tinha acesso.

A construção de um Web site para a pesquisa, divulgando informações sobre
a utilização da Web pelos bancos, teve o objetivo de dar suporte institucional para
este trabalho. Imaginou-se que seria mais fácil sensibilizar os bancos para a
importância da pesquisa que se estava realizando se fossem oferecidas informações
sobre etapas anteriores do trabalho. Assim, se contaria com a adesão dos bancos,
respondendo aos questionários e oferecendo informações através de entrevistas que
seriam propostas.

Na prática, com mais de 6000 visitas em cerca de oito meses de operação
(vide anexos com mais informações sobre o desempenho do site), a home page se
tornou um excelente veículo de comunicação com interessados no tema do Web
banking. Estas visitas vieram tanto da comunidade da FGV quanto de bancos e de
outros interessados no assunto. Foram feitos contatos até mesmo com interessados de
fora do país, ainda que a página não tenha uma versão em outras línguas.

Entre março e novembro de 1999, foram recebidas mais de 200 mensagens
específicas sobre o tema do Web banking. Estes números dão uma medida do

4 Mais informações sobre o site da pesquisa podem ser encontradas nos anexos deste trabalho.
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interesse despertado pelo tema no Brasil e do acerto de se abrir um espaço on-line
para possibilitar o contato entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação
investigada.

Há que se mencionar também que dentre os bancos que participaram da
pesquisa, alguns só se decidiram por responder o questionário depois de entrar em
contato com as informações do site. Através deste contato com os bancos, o site
procurou ser um apoio a aqueles que fazem a estratégia para a Web das empresas.
Para ilustrar a utilidade das informações oferecidas no site da pesquisa para os
bancos, basta considerar a opinião do principal coordenador do site na Web de um
dos maiores bancos do país:

"O relatório [da pesquisa, cujos dados estão disponíveis no site]
apresenta alguns pontos que nos motiva a analisar o nosso Web site
como um todo, podendo inclusive gerar alterações em alguns dos
direcionamentos já planejados".'

Dentro do âmbito da pesquisa, procurou-se evoluir na quantidade e qualidade
da informação disponibilizada no site. Iniciando com divulgação de dados sobre
pesquisas de Web banking, o site evoluiu para disponibilizar dois formulários de
pesquisa (um para os bancos e outro para os usuários), duas apresentações feitas em
congressos, duas páginas de links a outros sites de interesse a quem faz pesquisas em
bancos, resultados de consulta realizada com usuários e ainda mais dados de novas
pesquisas sobre Web banking.

A pesquisa realizada com usuários de Internet banking foi sugerida pelos
freqüentadores do site, que queriam também que se expusesse a opinião de quem usa,
não apenas a de quem produz os Web sites dos bancos. Apesar de cerca de 150
questionários terem sido respondidos através do site, os resultados desta consulta não
podem ser considerados para uma análise científica, uma vez que a amostra não foi
tratada para tanto. Algumas observações interessantes sobre a consulta a usuários
podem ser vistas nos anexos deste trabalho.

Como uma das conclusões deste trabalho, se acredita que é oportuno discutir a
criação de páginas Web de pesquisas com o objetivo de possibilitar o contato entre

5 Informação extraída de uma mensagem enviada ao coordenador da pesquisa através de e-mail.
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pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada. Esta interação pode
influenciar a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e as soluções a
serem encaminhadas sob a forma de ação concreta. Durante o processo de pesquisa,
um Web site pode permitir o acompanhamento, por parte dos atores da situação
pesquisada, sobre as conclusões obtidas. Apesar de ser um instrumento para gerenciar
o relacionamento apenas entre grupos de pequeno e médio porte, a estratégia de
criação de um site da pesquisa pode ser útil para o pesquisador e para os interessados
nos resultados da investigação.

4. Futuros estudos

Como indicações de estudos futuros que podem ser desenvolvidos a partir
deste trabalho, avalia-se que o primeiro que se mostra viável é a realização de uma
nova coleta de dados em Web sites de bancos, seja no Brasil e nos países que foram
estudados aqui, ou mesmo em outros países. A utilidade deste modelo de coleta de
dados ficou evidente, quando se considera que através dele foi possível estabelecer
uma VIsão clara da evolução dos serviços bancários oferecidos na Web pelos bancos.

Vale ressaltar, mais uma vez, que este modelo tem o mérito de classificar os
serviços sem que necessariamente os sites que os utilizam sejam classificados de
qualquer forma. A classificação dos serviços bancários na Web propicia uma
avaliação muito mais isenta do que a classificação dos sites de banco, que abundam
na Web e que servem apenas como uma espécie de bajulação para aqueles sites que
são classificados em melhores posições.

Ao mesmo tempo, é de se esperar que a classificação dos serviços evolua com
o tempo. Serviços que são avançados hoje em dia podem vir a ser considerados
básicos no futuro. É da própria natureza da Web que esta evolução seja permanente e,
pode-se esperar, que muito rápida também.

Novas pesquisas com questionários para avaliar o desenvolvimento do Web
banking também devem ser consideradas. Uma informação fornecida pelo próprio
banco tem mais valor do que uma informação coletada num site, onde, muitas vezes,
não se tem claro todo o perfil dos serviços que estão sendo oferecidos.

As entrevistas também têm a sua utilidade e devem ser consideradas para
outras versões e atualizações das informações levantadas neste trabalho. Entretanto, o
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seu caráter muito subjetivo e mesmo a imprecisão da informação colhida no calor de
uma conversa aberta deve ser levada em conta (um dos entrevistados garantiu que
havia um serviço no site do seu banco que depois ficou comprovado que não existia).

Uma alternativa às entrevistas poderia ser a realização de uma pesquisa que
utilizasse o método Delphi para avaliar as perspectivas de futuro do Web banking.
Este método é geralmente utilizado para tentar quantificar aspectos do futuro e
envolve a elaboração de rodadas de entrevistas (ou resposta a questionários) de forma
a avaliar um determinado cenário junto a um grupo de especialistas. Este método
também se presta à hierarquização de problemas e obstáculos encontrados numa
determinada situação complexa.

o mesmo modelo empregado neste trabalho para a análise de Web sites de
bancos pode ser adaptado para uso em outras empresas. Como decorrência deste
trabalho, já foram desenvolvidos outros que utilizaram o mesmo modelo para
avaliação de Web sites de corretoras on-line. Dois outros trabalhos de pesquisa, um
sobre Csites de organizações do terceiro setor e outro sobre sites de serviços de
governo também estão em andamento com base em adaptações do mesmo modelo.

o estudo da difusão de inovações tem produzido muitos trabalhos, focando a
introdução de novos produtos e processos no setor de manufatura, mas não é tão rico
quando se fala no setor de serviços. A difusão de tecnologias ligadas à Internet no
setor bancário possibilitam uma fonte inesgotável de estudos, desde aqueles de
enfoque qualitativo até outros de caráter quantitativo, que possam contribuir para uma
melhor compreensão de diversos fenômenos sociais e econômicos que ocorrem neste
umverso.

Outros estudos sobre comércio eletrônico focando outros segmentos, que não
apenas os bancos, podem complementar este que foi desenvolvido aqui. Algumas
sugestões, que seriam particularmente interessantes, são o estudo do uso do comércio
eletrônico em órgãos do governo, a evolução dos sistemas de pagamento de baixo
valor e o estudo das características da evolução das interfaces de usuário no
desenvolvimento de sistemas de comércio eletrônico voltados para o consumidor
final.
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8. Perfil geral da utilização da Web por bancos nos EUA e Espanha

277



Home page do Centro de Excelência Bancária - CEB

CEB
EAESP-FGV

Pesquisas
Jogos
Chat
Links
Institucional
Fale conosco
Busca

Cadastre seu
e-mail para
receber nossa
newsletter!

Powered by listBot

Centro de Excelência Bancária
CEB - EAESP - FGV

Banking: Gestão de Ativos. Passivos e Resultados
>Apresentação

Pesquisa Utilização da Web pelos Bancos
>Análise de 300 Websites
>Artigos, relatórios, questionários ...
>Transcrição do Debate sobre Web Banking realizado no dia 2 de
Dezembro (em breve!)

Online Brokers: Uma Proposta de Avalia.ção de Serviços
>Resultados

Aplicação da Teoria das Restrições em Bancos
>Resumo

II Fórum Internacional de Cr~9itQ SERASA
>Artigos apresentados (em breve!)

o Centro de Excelência Bancária é patrocinado pela:

1011111111111111111111111.
!E:31IE: 1~:~HF~115;IF~

[Cebj- ~s.Q.Yl~s em AD9.a.ro~Dt9J- [Pesquisas Conclujdas]- [Jogos]- [Chat] - [Parceria Ceo-Serasa] -
IE.<lk-º.9nosJ<Q] - [Bu~<!l- fEAESP::E~.vj
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EAESP-FGV

Pesquisas
.. -e.'U ancíamen to
..-concluídas
Jogos
Chat

inks
Institucional
Fale conosco
Busca

Cadastre seu
e-mail para
receber nossa
net~sletter !

Powered by ListBot

Página do site do CEB indicando as pesquisas em

andamento

Centro de Excelência Bancária
CEB - EAESP - FGV

Pesquisas em Andamento

rmj~lººº~
Pesquisa sobre "Processo de Análise de Crédito Direcionado ao Setoi
Setor de Varejo Bancário" do Doutorando José Odálio dos Santos.
(Proposta apresentada a 27/jan/98).

Projet(t!Uº
Pesquisa sobre "Securitização de Recebíveis de Instituições
Financeiras", do Professor FálJio Ga110Garcia. (proposta apresentada
a 13/jul/98).

Pm,i~tºJH~
Pesquisa sobre'.:'Il(#iZªf.ªº4ªJf~bp§I.º$llJ!!1çp~, do Doutorando
Eduardo Henrique Diniz. (Proposta apresentada a 28/0ut/98).

Projeto 013

Pesquisa sobre "Crises de Liquidei e um Mecanismo de Seguro-
Depósito Eficiente", do Mestrando Murilo Matos Chaim. (Proposta
apresentada a 23/nov/98)

o Centro de Excelência Bancária é patrocínadc pela:

rCeb - [Pesquisas em Andamento] - !.E§.?.9_yj.~ª2º9J:\çl!kl,tª::;1 - l-L~.a.Q2- [Çh;;.;l - Le.ª.[Ç.Êna_i&~Serasal -
[F'i3leCº('lo~J - [6l,1.sci3]- [EAE$P-:=GV]

Última Atualização: Dezembro 13, 1999
Webmaster E-mail: ceb@fgvsD.br

Copyright ® Centro de Excelência Bancária 99. Ali ríghts reserved.
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Home page da Pesquisa "Uso da Web pelos Bancos"

CEB
EAESP-FG"

Pesquisas
Jogos

Links
I~sti t.ucuona.I
Fale conos co
Busca

Ca:das::.re-se nc
Grupo de
Discussão SCDrE:
vJeb Banking!

Utilização da Web pelos Bancos
Eduardo H. Diniz

Análise de 300 Web sites
>Pesquisas em Bancos no Brasil

>> I1!.I}ho/97
»Maioí9~
»MillQL22_= Classif Qor AtivQ
>>Maiol22_=_,Çlª~~iLpgLIiP-o

Internet
Banking

>Pesquisas em Bancos nos EUA
»Outubro!97
>> º_~?:!9._~_.:...J?11I99

Dê a sua opinião!

ReSDonder Questionár~o

>Investigación en Banca de Espafía
»MM.çQ/92

Resultados
.ÇgD.ê.ºJ,~ªªªº.§.

Apresentações em Power Point
>Uso da Web por bancos no Brasil e nos EUA (CONDEX99, Brasil)
>\Y~bBê.cj,~jp SA & Brazil (BALAS99, EUA)

Online Brokers; Uma Proposta de Avaliação de Serviços
>Resulta os

Artigos sobre Web Banking

o Centro de Excelência Bancária é patrocinado pela:

[CebJ-lE?souisss em Ancarnsntol- fE~!?_q4.i.~.LçQD!<.I.\.i.Ígª?1-l-!.ºg.cJ,;1- rQ.!J-ªn .. B..in~?l"fP.ÊI.çªIL?_Ç_,ª-i:1~
$g@~ .. [fªJ~Gp"9?9Ql .. r~l.!~çªJ..[I. Banking)
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Desempenho do si te da Pesquisa em termos do número de

visitas mensais de março/1999 a fevereiro/2000
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Resultados da pesquisa realizada com usuários de

Internet banking
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Carta enviada aos bancos convidando para

participar da pesquisa
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Resultado da Pesquisa - Utilização do Internet Banking pelos Usuários Página 1 de 4

Resultado Parcial da Pesquisa "Utilização do Internet Banking pelos Usuários"

(100 respostas tabuladas)

1-1'dentificação

Sexo

/'------------------------------------~

e...

).~----------------------------------
Renda mensal

IIIAt~ IOOOr~ajs

III Até 2000 reais

16% li!Até 3000 reais

o Até 6000 reais

• Até 9000 reais

[;] Acima de 9000 reais

Escolaridade

2%

• Primário

• Primeiro Grau

o SOl'gundoGrau
56% EIUniversitário

13 Pós Graduação

http://www.fgvsp.br/ceb/forms/pusuaresult.htm 23102/00

http://www.fgvsp.br/ceb/forms/pusuaresult.htm


Resultado da Pesquisa - Utilização do Internet Banking pelos Usuários

11 - Perguntas

1) Você já utilizou o serviço de Internet Banking do seu banco?

Caso você nunca tenha utilizado o serviço de Internet Banking:

2) Por que nunca utilizou o serviço de Internet Banking?

lIil Falta de SeguI anga

111 BurocI acia

!J Não tem micro ern casa

• Facilidade de acesso a
outros canais

IlllOutros13x

3) Pretende utilizar o Internet Banking nos próximos 12 meses?

fiSiml
~

Caso você já tenha utilizado o serviço de Internet .Banking:

4) Quantas vezes você utilizou e serviço de Internet Banking nos ultimes 90 dias?

http://www.fgvsp.br/ceb/fonns/pusuaresult.htm

Págína2 de 4
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Resultado da Pesquisa - Utilização do Internet Banking pelos Usuários

.1vez
D2-4
1115-7

111.7

5) Como você ficou conhecendo o serviço de Internet Banking do seu banco?

40X 37x
35x
30x
25X
20x
15x
10x
5x
Ox

u u .~ u
'õ

..., ,.,..., ,'" u 00c '" c o '"," Q:. o c oc -., '5< .É gco .s
"IJ..

~ t: .•.. o 'U
.•. •. 'v

U 'O 'O o

" '" '" VI ...,~ 0'0- o so "E ~ 's "o 'õ ~ 'õ J Ci5 coE Vi a: Õ '" c I-
c II ."_" "5 J Cc: o < <:.<<

6) Quais serviços você mais utiliza dentro do nternet Banking?

120~ 97x
100%

SOl:
60~
40%
20:0;;

O';;
"'- ih «) ih ih (() Cf) '<5ih o 07l U o CI) ~o u- é o é 'o o E
ãl c o o CI) 0-'5 '5 Wo... «l

U E «lu oxiil E owm ri! ~ o a.
CL CI) ,...

> .fi.fi

í) Quais serviços você gostaria de encontrar no Internet Banking do seu banco?

60x
49x

50x

40x

30x

20x

10x

Ox
Cancelar Desbloquear Personalizar Cancelar Maior Outro
cheques talãode Interface transferênc:ias integração

cheques realizadas com Quiclr./1nl
'111 •••...••"' ••

http://www.fgvsp.br/ceb/forms/pusuaresult.htm

Página 3 de 4
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Resultado da Pesquisa - Utilização do Internet Banking pelos Usuários

I~ '-'UIt'C:::"!:j

Página 4 de 4

8) Quais melhorias o seu banco poderia implementar no serviço de Internet Banking?

SOx 71%
70X
SO"/.

50x

40x
30x

20%
10x

Ox
Velocidade de Gerente Melhorar Aumentar Reduzir

Acesso Virtual Interface Segurança Custos
Outro

9) Quais adjetivos melhor descrevem o serviço de Internet Banking do seu banco?

70x

60%

50x

40X

30x

ZOx

10x

l Ox

63x

Lento Pouco
Atrativo

Diffcilde
seguir

Amigá'JelFácil de usar Simplesl
Direto

Caso você ainda não tenha
respondido o questionário, dique em

responder.

r Sua opinião é muito importante para
nós. Suas críticas e sugestões serão
usadas na pesquisa" Utilização da

Web pelos bancos."

I9~l;>J- (Pesquisas em Andamento)- f2..e§.S!.\ii§,ilLG.9DQ!.\J.í,9.ªl?j- LE<gceriaCeb-SerasaJ - íFale Ccnoscol- fBuscal - iI.8ankingl

Última Atualização: Agosto 06. 1999

E-mail: r:.",P@tfJl!~fLi;)!

Copyright@ Eduardo Diniz 99. Ali rights reserved.

http://www.fgvsp.br/ceb/fonns/pusuaresult.htm 23/02/00

http://www.fgvsp.br/ceb/fonns/pusuaresult.htm


FUNDACA·o
e

GETULIO VARGAS
EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

São Paulo, 31 de Março de 1999.

Prezados senhores,

Gostaríamos de convidá-los a participar, através do questionário anexo, da pesquisa intitulada
"Uso da Web em Bancos no Brasil". Esta pesquisa, que conta com o apoio da SERASA, está
sendo desenvolvida no âmbito do Centro de Excelência Bancária - CEB, centro de estudos da
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. O
trabalho está sendo coordenado pelo doutorando Eduardo Diniz, sob orientação do Prof.
Fernando de Souza Meirelles, e as informações nele obtidas serão utilizadas para a conclusão de
tese de doutorado do seu coordenador.

Enfatizamos que os resultados obtidos na pesquisa só serão divulgados de fonna
agregada, preservando assim a identidade de cada um dos respondentes, que não terão, por
hipótese alguma, as suas informações individuais divulgadas a quem quer que seja. Por outro
lado, aos participantes da pesquisa serão oferecidos todos os relatórios dela produzidos,
contendo os dados globais tabulados contrastados com a posição do participante ao qual serão
enviados os relatórios.

~=:

As respostas dos questionários poderão ser enviadas por correio ou fax para o endereço do CEB
indicado no rodapé desta carta, endereço também constante nas páginas do questionário. Para
aqueles que quiserem enviar respostas no formato eletrônico, estaremos disponibilizando
também o questionário via e-mail, bastando para isso apenas uma solicitação ao nosso endereço
ceb@fgvsp.br. Ainda uma opção é a resposta do questionário em formulário eletrônico que
estará disponível no Web site do próprio CEB, no endereço www.fgvsp.br/CEB. Para a garantia
do sigilo das respostas enviadas via formulário na Web, solicitamos que aqueles que queiram
responder por esta via também entrem em contato conosco por e-mail ou telefone para a
obtenção de login e senha necessários para a utilização do formulário on-line. .

Mais informações sobre a nossa pesquisa e dados já coletados sobre a utilização da Web por
bancos no Brasil e EUA podem também ser encontrados no nosso site. Encorajamos a todos que
conheçam o nosso trabalho exposto no site do CEB e que nos enviem seus- comentários e
sugestões. Estamos certos de que poderemos contribuir com informações relevantes para todos
aqueles que estão hoje se dedicando a aperfeiçoar os benefícios que a Web pode trazer aos
bancos e usuários dos serviços bancários de forma geral.

Muito obrigado pela sua atenção e contamos com a sua colaboração.

Atenciosamente,

Eduardo H. Diniz
Coordenador da Pesquisa

David F. Hastings
Vice-Coordenador do CEB

Av 9 de Julho 2029 10' andar cio 1059
01313·902 São Paulo S? Brasil
TeI55·11!2S17724 f<lx55-t1i2ô17701
Internet 'NIIIIIN.ig-,osp.br

mailto:ceb@fgvsp.br.
http://www.fgvsp.br/CEB.


Questionário enviado aos bancos sobre uso da Web
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EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

FU DAÇÃO
GETULIO VARGAS

GV

Questionário sobre uso da Web pelos bancos
I. Identificação
As questões deste item servem para identificar o respondente, o banco e características técnicas do site.
1. Sobre a pessoa gue está preenchendo este questionário 2. Sobre o Banco

Nome: Nome: ------------
Título ou posição: Endereço Web (URL): _
Endereço comercial: Ativos (ano): _

Número de empregados: _
Telefone: Número de correntistas (ativos): _
Fax: Número de agências: _
e-mail: Regiões do país onde o banco atua:

Sul () Sudeste () Centro-Oeste () Nordeste () Norte ( )
3. Sobre o site e a Internet no banco
a) Tempo de operação do ste:
Quando foi (será) o lançamento do Web site do banco
(mês/ano)? _....,....- _
Quando foi (será) o lançamento do home banking via Web
(mês/ano)? _

b) Tamanho do site
Qual é número de páginas aproximado? _
Velocidade de acesso (Línk - Mbls)? _

1,. Estratégias
As questões deste item servem para identificar as estratégias utilizadas pelo banco para definir o Web site.

(1 =menos importante; 4 = mais importante)

1, Indique as razões para o investimento em serviços pela Web e a relativa importância de cada um:
1 2 3 4

4
( )

3. Indique as formas de avaliar a adequação dos serviços oferecidos com as necessidades dos usuários e a relativa
importância de cada uma:

()
()
()

, ....- (),

()

( )
\C)

·,·:;:g~%~}{(%;U
()

Av9deJulhoZOZS lO'andar ci, 1059 01313·902 SãoPaubSPBmsij Tel [011jZSl7724 Fax (Oli)ZSl7701 !n!llme! vmwJgvsp.briCEi3



fUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

4. Indique quais estratégias o banco utiliza para atrair usuários para o site e a relativa importância de cada uma:
1 2 3 4

.ptp~aft€l~ na Web (banf}~rsem ()I!trq,~Si!!3§},~~.~.f..l®c:~~t~~~~'3'1::? "f( í .)'~,:r A<Z,:Cv,,,,,,,,,~s,,<t:,,
Propaganda e':1 outros meios(TV, revista, etc.) ..,.: ..... () ( ) U ()
M~nS<!geiis'nas cg(f~§Ritlêf~tl~~~~~·,clierrt~,::~~?;~:~K,;»\:,·~,'.,""",i.'"''''':;;''' ;":>:(0) ( )()

,Men~ge~~.nos quios,ques .9.~auto,:~tend,imento ,.. ( ) « ». ...;'.';.f.<.;~.l1." ..;'.;.''~.'i;~..S ;x;..~.{ •••"; .••:"",'.••".' .••• :......... « »~contO~f1ps:·Rr.~ÇQs:ido~>~l'ViçoS;y.i~&Web:':.: \. ) .. .' "",:X1~,,/;; "
Oferta de serviços exclusivos pela Web ( ) ( ) ( ) ( )
Oferta de brindes no site Oogos,~!tYvar.es,etc.) ( ) ( ) •. '. .jiel'tBJft:~; ( )
Informações sobre o banco ( ) ( ) ( ) ( )
!'JotídasJJ.:c·~'~;.~.~::.~.:..·::~..:::.:.~...•:!I ••••••• ::::..'1 : ( ) .' 0:)j'~~g~i:0~'.). ( )
Indices econômicos ( ) ( ) ( ) ( )
InfOlmações finanre.i[.as~:JJf~~:ftfill;f{~~:: ( ) ( ) (;) .,: }~:",'{;L
Oferta de artigos de análise de conjuntura ( ) ( ) ( ) ( )
Uso de links para outros §ít~s~.; ~~~ .:.,;: ( ) ( )t~( )'{ ).,
Promoção eventos culturais/esportivos no site ( ) ( ) ( ) ( )
Outro: _..,,:.~:.2~~/..i~.~~..~.~.·~'::.·~.!.}.: ( ) (. ) . ( ) .c-, , ()

" ', __•• ,·N C__,'O.'·· , • L, ."~.,,, ".' .,',",:",,' . . '

5. Indique a perspectiva de adoção dos recursos Web abaixo:
funcionando funcionando
a mais de a menos de

Implementação
nos próximos
doze meses

},(

ti'}
()
()
( )
( )
( )
()

seis meses seis meses
• ~•. ',":' •. ,..,... ,~<'V :>q<>"'~~.""'" ,'O '" i§-, .''''':.,....''"~'''..,~~':,..,..',;'.-

Customização,de.infel111ª~sili'PágÍ*Ç:%éli~nt~··K~···:.:.~~:{~~:'\%~1~i'~,"l~~
Assinaturas de serviços de informação por e-mail ( )
'Fó.fUn,S.d~tdébàtes:•.~·~~~.~,,~?~:-t,~~:.~;;:~..~.'"..:~...':~.~:-:~i~':':;:S
Chat (conversa pela rede com clientes) ( )
Vldeo conferencia via"lnterriét,::~::.~..::.:.~: ; : ( ) ,
Assessoria OFF-line (e-mail, p.ex.) ( )
CalGÍ.Jladorason-line no síte () .
Ferramentas para tomada de decisões financeiras ( )
Outro: " :'.( ) .

'. () 'h

•.,•. '(') '.
" "()

( )
( )
()
()
()

6. Indique a perspectiva de adoção dos serviços de Internet banking abaixo:
funcionando funcionando Implementação
a mais de a menos de nos próxírn s
seis meses seis meses doze meses

Solicitação de abertura de conta ......•: ,':o ••':::;~;~~::Wxt1~?:ç:11i~:;~:: ( ) ( )
Requisição de produtos e serviços ( ) ( ) ( )
;R~i~Ção:de Cartões .......•..................... : L·:..~,.:;~!t{~";~~~~x;..( t < "" •. ".;· ••;;.';;~:,~}H:t·):,
Requisição de talão de cheques () . ( ) ( )
S· j'cit' ·-· ..··d· crédit ./nrr....r. lifi - .) ..?*' "1'ii:' {.<).A§i$?J;~li?.m'0;Y~?1-J;)?'. ,~;.';~"""'( ),.".
. <;> .1.".;açao' e () \P""":-iua caçaOI;· ·· ~..·::",:; -:\..?"J2;tT\:í&m~~lk ..L, .....=: ..' .. ,0.

Solicitação de produtos de investimento , ( ) ) ( )
.> '. '.' !';6C'%g :<- _ - ">v~· ,'<., ""C>- "'0'" :'''~&J: ~':; -&_ _ •

:?erenciam~n!Q~d~~r!~if9.j!EU~V~!P~!llt~§ .";,4··,~·.,!i1(%i~
Pagamento de impostos ( ) ( )
BagamêÕ!ql5l!n::!lne deCâ~(r(jê:~rt.o~t:::.::: :.:~ ..i1·&)i~I~~;,
Convênio com comerciantes on-fine (on-line mall) ( )
Dinheiro ,eJ~trenico·paracompras'PJi;1@3 {Et~st,1).::..::'~:t1
Verificação de cheques emitidos ( )
C'a'nce lam.o.n~o':'~'~e'··'~g' a;"'e;,tos:"ZiJ"~0i1?< ' N•. .' ~{;':w r''')

•_" ~~"'~~(! ,;~" I':~ .. ~J."",~"" "'· •••" .• ·.!~••.•····'"'·•.•R'I;::::'~.',<.•.••.,,b~t
Cheque eletrônico (e-check) ( )
pOc:eletf,ônlcq: •..~:::.,.,.,.,., ~ ,.~; L..;~()
Demonstração on-line do Intemet banking ( )
Qú!ço:::~;~.::.: ' ~ <. ) "

Não há
previsão
~, ( J : .";t' ..

( )
'( ) .
( )
'( )
( )
( )
( )
( )

Não há

()
()
()
()
( )
()

( )
,. .(}\)
()

i\j );
( )
( )
()
( )
( )
()
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111. Demanda dos usuários
As questões deste item servem para identificar o volume de usuários do site do banco e a sua importância com
relação aos outros canais.
1. Indique o volume de transações (em %) com clientes em cada um dos canais (*previsão):

1997 1998 1999* 2000*

2. Números relativos à freqüência de utilizacão do site (*previsão):
1997

é11~!iit~u§ªáÍ:ío~~cádastradcis .
Visitas/mês ao sãe (
Visitas/mêsà página:de' Int~m~:t.@AJSing"~~~~~~..sr:: :,,(
E-mails recebidos/mês (

":' /' '. . =, ,- ~'~:','\o<:":(.:... .'4,;'",,",' 'lo.'*-
Formulanq~~Rçe,g~~,igq~~';;~~kd::::~:···············. (
Solicitação de relatórios e outras informações/mês .. (
D I d:"~~~".~Au, . ~ "~~~~~'~'1~ I%Á:-~~« :"/'''lj'rJ/.'' (own oa s;u9;SO;ltVV;?res,,\:II~,~V,;)(me,~i':-..:':''!.,i~,.,,;.,;... ;·
Implementação de serviços solicitados por usuários. (
" ~'~'N -""'~"f'·,.';:'_~'·' . . _"OO(,~~~~, y~:.

Inscritos em'§'ei\tl.çOs de listas.de!tH11a]Is.:~i,;,~:.~~;:.,i:+{••,,,~(
Outro: (

fUNDAÇÃ
GETULIO VARGAS

EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

~~':'0~
.~

1998 1999* 2000*
) (
) (

'",J..J>

Dt.
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

N. Custos dos serviços
As questões deste item servem para quantificar os custos do serviço de manutenção do site do banco
1. Indique qual é a tarifa de utilização dos serviços de Intemet banking:
'indiaue o valor mensal da tarifa
~preÇo escalonado segundo o perfil (rentabilidade, p.ex.) do cliente, ou segundo o grau de utilização do serviço

Preço escalonado**
Serviços gratuito
Tod~~s·:sê~~stsemrdistinção) ,..~~~~~J~J~)1(.:)
SaldolExtrato .
''i~'-'"'' <f"f Réf" Xi;> ..tô:, ~ildlW'rranerenaa e-a. ~s::;',;"......•...............•......•.•.•.:
Pagamento de contas .
~qt eletrônico ::.:~·?:r~=; : '"
g~~~:::::~~~~{·;~~j::·:::::::::::,::~::;.;;:int::__ ~~~~f!f~~'r~:.,

Tarifa mínima

Orçamento total de TI no ano (

2. Indique o orçamento total aproximado de Tecnologia de Informação no banco em milhares de US$ (*previsão):
1997 1998 1999* 2000*

) ( ) (

Gastos com o site na Web (

3. Incluindo salários, equipamentos e serviços, indique o gasto total estimado no site em milhares de US$ (*previsão):
1997 1998 1999* 2000*

) ( )) (
4. Indique a composição dos custos (em %) aproximada do site (*previsão):

1997 1998
,Salários..................•.. :_·:.::~Z:::::.:~': : ~ , ~::
Hardware e equipamentos .
'~ºJ!~are6e.~q~~gJvime.QlQi~R!!~ções ( .
Desenvolvimento por terceiros (

. ""'1:'''-''"' 2':~ \l!W \li" .- 'c- '.' •
Propaganda na·W~p~D;~lj'§{~IDP~. sites) (
Outros: (

) (
"t) ( ,.;.

) ( )

2000*
r>(';' )
) " ( . ·.,/:r;;w·/,.) )

;) 7/:;6U~~ff.~[· ;)
( )

r0;,'3'%0?pj~~J,,;\,y;:z1 )
)

1999*
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\I. Comentários adicionais
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Perfil geral da utilização da Web por bancos

nos EUA e Espanha

285



(em %)

Divulgação

286



Espanha
(em %)

Básico
100 89

Divulgação 0 D 2~

78

Relacionamento

287

47

D
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