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Resumo 

Na indústria bancária, a tecnologia oferecida pelos bancos deixou de ser um 
diferencial e passou a ser um requisito no mercado financeiro, para a prestação de 
um serviço eficiente. Para garantir a qualidade no serviço prestado e oferecer 
facilidades e comodidade para as pessoas a evolução dos sistemas bancários e as 
maneiras de se relacionar com os clientes tem passado por várias transformações 
para se adaptar ao dia-a-dia dos usuários e manter-se competitivo em um mercado 
cada vez mais exigente e “on-line”. Desta forma, este trabalho tem o objetivo de 
demonstrar a importância dos canais digitais para as agências bancárias, com suas 
respectivas definições, detalhando a evolução e participação dos canais: atm, 
internet bank, atendimento por telefone e mobile banking. As principais fontes de 
coleta de informações relacionadas ao setor bancário foram através dos sites 
oficiais, principalmente a FEBRABAN e alguns dados de uma agência bancária 
fornecida pela instituição financeira. Após análise das informações, os principais 
resultados foram a bancarização contínua nos últimos anos, alcançando no Brasil 
89,6% dos brasileiros, investimento robusto em tecnologia para inovação e 
segurança, que com seu o avanço proporcionou uma redução nos custos por 
transação de 32% entre os anos de 2010 e 2014, principalmente naquelas não 
presenciais. Em 2015 na instituição financeira o uso dos canais digitais 
correspondeu por 92% das transações bancárias com destaque para internet bank e 
o mobile banking, que juntos correspondem a 72% de todas as transações, portanto, 
pode-se observar que esses dois canais vem apresentando uma adesão e utilização 
de maneira exponencial nos últimos anos. Destaque principalmente o canal mobile 
banking, sendo este o canal que mais cresceu entre os anos de 2011 a 2015, com 
tendências de ser nos próximos anos o canal de preferência dos clientes. Contudo, o 
trabalho comprova que os meios eletrônicos tem papel fundamental para gerar 
receita para os bancos, já para os clientes maior comodidade e conveniência para 
usar os serviços bancários de qualquer lugar e horário. 

 

Palavras Chave:  tecnologia, canais digitais, mobilidade, segurança. 

    



 

 

Abstract 

 

In the banking industry, the technology offered by banks is no longer a differentiator 
and has become a requirement in the financial market, to provide an efficient service. 
To ensure the quality of service provided and offer facilities and convenience to 
people the development of banking systems and ways of relating with customers has 
gone through several transformations to adapt to day-to-day users and stay 
competitive in a market increasingly demanding and "online". Thus, this study aims to 
demonstrate the importance of digital channels for banks, with their definitions, 
detailing the progress and participation of channels: ATM, internet bank, answering 
telephone and mobile banking. The main sources of collection of information related 
to the banking sector were through official websites, especially FEBRABAN and 
some data from a bank branch provided by the financial institution. After reviewing 
the information, the main results were the continued banking in recent years, 
reaching 89.6% in Brazil Brazilians, robust investment in technology innovation and 
security, which with its advance provided a reduction in transaction costs by 32% 
between the years 2010 and 2014, especially those not face. In 2015 the financial 
institution the use of digital channels accounted for 92% of banking especially 
internet bank and mobile banking, which together account for 72% of all transactions, 
so it can be seen that these two channels has shown and use an adhesion 
exponentially in recent years. Highlight mainly the mobile banking channel, which is 
the channel that grew between the years 2011-2015, with a tendency to be in the 
coming years the customer preferred channel. However, the work proves that 
electronic media has a key role to generate revenue for banks, as for customers 
more comfort and convenience to use banking services anywhere and time. 
 

Keywords: technology, digital channels, mobility, security. 
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1. INTRODUÇÃO  

A informatização de muitos processos da vida moderna vem crescendo a 

cada dia de maneira impressionante. Tarefas cotidianas e realizadas há muito tempo 

da mesma forma vêm sendo modificadas a passos largos. 

E um dos setores que mais vem se adaptando as transformações é o 

bancário. Nas últimas décadas, o processo de automação dos serviços bancários 

cresceu muito e de forma acelerada. Num mundo cada vez mais apressado e 

tecnológico, as ferramentas digitais passaram a serem soluções inteligentes para 

facilitar a vida de muitas pessoas. Serviços de conveniência se tornaram comuns e 

os hábitos de relacionamento dos clientes com esses meios também.   

Visando uma redução de custos administrativos e operacionais, o aumento da 

eficiência, rapidez, segurança e qualidade, os bancos brasileiros têm realizado 

expressivos volumes de investimentos em tecnologia da informação para que os 

clientes realizem serviços através do atendimento virtual usando internet, telefone, 

outros aplicativos e autoatendimento sem precisar ir às agências bancárias. 

 Considerando o contexto apresentado, esta pesquisa tem o objetivo de 

demonstrar a importância que os canais digitais têm na participação das transações 

bancárias. Para este fim, o trabalho terá como objetivos específicos: definir canais 

digitais no sistema bancário; detalhar os 4 principais canais que são: Auto 

Atendimento (ATM), Internet Bank, Atendimento Personalizado (telefone) e Mobile 

Banking; apresentar a evolução de cada canal perante a totalidade de transações 

financeiras e comparar a representatividade dos canais digitais com anos anteriores.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Evolução tecnológica no sistema bancário brasileiro 

Reconhecida como um dos setores da economia que mais se destacam no 

uso de tecnologia da informação, a indústria bancária, há várias décadas vem 

passando por uma evolução tecnológica de crescente incorporação de TI aos seus 

processos, produtos e canais de distribuição, essa tecnologia pode ser atualmente 

considerado um requisito básico (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010).  

 

A evolução da automação bancária sempre foi acompanhada pela evolução 

tecnológica e o instante marcante que dá impulso a esse processo evolutivo ocorreu 

em meados da década de 1960 quando os bancos brasileiros começaram a instalar 

os primeiros grandes computadores (mainframes) e os maiores bancos dessa época 

eram o Bradesco e o Banco do Brasil seguidos de perto pelo banco Itaú que foram 

os pioneiros desse processo. Na década de 1970 com a reserva de mercado, a 

indústria brasileira de automação bancária inicia um processo de desenvolvimento 

intenso que continua pelas próximas décadas até o momento atual passando 

primeiramente pelo surgimento dos terminais bancários que permitiam concentrar 

nas agências a maior quantidade de transações bancárias possíveis, depois com o 

advento de computadores cada vez mais compactos, mais velozes e com um custo 

cada vez menor aliado com a necessidade de desenvolvimento local imposta pela 

reserva de mercado e ao mesmo tempo com o financiamento dos bancos que 

durante o período inflacionário, devido aos altos ganhos podiam investir enormes 

quantias em tecnologia, a automação bancária não parou mais de evoluir, passando 

então pelo surgimento do autoatendimento (caixas eletrônicos) no fim dos anos 80 e 

início dos anos 90 e depois pela Internet Banking no final dos anos 90 e início dos 

anos 2000. Os bancos Bradesco e Itaú sempre foram os pioneiros e líderes da 

indústria bancária brasileira por todo esse período (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 

2010). 

De acordo Filho (2013), ao mesmo tempo em que a TIC evoluiu se tornou 

mais acessível e com custos mais reduzidos, o que permitiu a evolução contínua da 

tecnologia bancária com a introdução de novos canais de transação com custos 
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operacionais cada vez mais reduzidos e como resultado desta evolução constante 

os bancos passaram a oferecer atendimento humano e eletrônico, sendo que o 

eletrônico está relacionado à eficiência, uma vez que as transações eletrônicas são 

até dez vezes mais econômicas que o atendimento no caixa com funcionário à 

disposição. 

Segundo (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010) antes dos computadores, 

naquela época para os controles eram utilizado o cartão perfurado, com os 

processos das carteiras de cobrança, caução e desconto. Cada perfuração tinha de 

ser conferida. Uma máquina perfurava, outra conferia. Um agravante do problema 

era que nem as codificações dos bancos eram padronizados. Os sistemas eram 

caros, complicados, com uma infinidade de versões, mas com ótimo suporte técnico 

pelo telefone. Foi o marco do sistema de processamento de dados. Os fornecedores 

não sabiam operar as máquinas, os usuários também não, muitos eram contra esse 

procedimento do banco, pois tinham medo de perder o emprego. 

De acordo com Takata (2002, p. 31) apud Borges (1992) diz que: 

“o início da automação bancária no Brasil aconteceu na década de 60: Em 
1961, um contrato firmado entre o Bradesco e a IBM previa a aquisição do 
primeiro computador comercial do mundo: o IBM 1460. No ano seguinte, 
este computador já se encontrava instalado na Cidade de Deus, em 
Osasco, e marcava uma nova era nas Organizações Bradesco". 

O Bradesco é uma das primeiras empresas do País a usar computadores para 

administrar seus negócios e um dos primeiros bancos da América do Sul a 

automatizar suas operações (BANCO, 2015). 

Algo fundamental ocorreu no processo de automação bancária no Brasil é a 

de que, se não houvesse, desde o início, uma intensa e efetiva colaboração entre os 

bancos – mesmo entre os mais ferrenhos concorrentes (Bradesco e Itaú) –, não 

estaríamos nem próximos do patamar que estamos hoje. Os resultados dessa 

integração ficam mais contundentes a partir da atuação ativa da Febraban, através 

da criação do Cnab na década de 70. O sentimento de que era necessário haver 

uma troca eficiente de informações e que, juntos, os bancos poderiam realizar um 

trabalho melhor foi capitaneado por um grupo de profissionais que se dispôs a 

dialogar, trocar experiências, pesquisar e analisar soluções para todo o sistema 

financeiro (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010). 



13 

 

Anteriormente à era digital, o cliente só podia realizar suas transações 

bancárias na agência onde tinha conta, dentro do horário de atendimento bancário, e 

somente com o auxílio de um funcionário do banco. A partir do advento dos canais 

remotos, como telebanco (através do teclado do telefone), centrais de atendimento, 

Internet e caixas eletrônicos, o cliente passou a ter liberdade de fazer transações a 

qualquer hora, de qualquer ponto geográfico, e pelo canal que escolher, até mesmo 

da agência de outro banco do qual ele nem mesmo é cliente. 

A instalação de caixas eletrônicos em diversos pontos de varejo proporcionou 

uma expansão geográfica, sem necessidade da criação de agências adicionais.  

Na visão de Lord e Velez (2013, p. 2) “a tecnologia costumava fazer parte da 

infraestrutura, algo que um departamento corporativo isolado controlava bem. Agora, 

a tecnologia permeia o seu negócio”.  

A tecnologia de automação bancária atingiu no Brasil um alto nível de 

excelência, pode ser hoje considerado um dos únicos em que o desenvolvimento 

local de tecnologia se igualou aos equivalentes estrangeiros, ou até mesmo os 

superou (DINIZ, 2004). A consequência da disseminação dessa tecnologia entre os 

bancos transformou a indústria brasileira de automação bancária numa das mais 

desenvolvidas do mundo.  

O desenvolvimento tecnológico dos bancos traz diversos benefícios ao 

sistema financeiro e exerce, cada vez mais, papel fundamental para a inclusão social 

do cidadão brasileiro, pois permitirem o acesso a serviços bancários com conforto, 

agilidade e segurança. Atualmente, estão à disposição dos clientes múltiplos canais 

para que eles se relacionem com os seus bancos, estando todos interligados em 

tempo real. Essa mudança resulta não somente em alta disponibilidade e 

comodidade, mas também em uma experiência mais fluida e satisfatória para os 

clientes.  
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TABELA 1 – Fases da automação bancária no Brasil 

Década Acontecimentos 

1960 
Primeiros mainframes em bancos 

Disseminação de agências bancárias 

1970 

Primeiros subcentros com subcentros 

Primeira agência on-line com minicomputadores importados 

Primeiras experiências com cartão magnéticos 

1980 

Primeira agência eletrônica com tecnologia nacional; 

Grandes bancos iniciam marketing do banco digital; 

Primeiros caixas eletrônicos fora da agência; 

Primeiros serviços de banco por telefone 

Primeiros terminais "ponto de venda" 

1990 

Primeiros serviços de home banking  

Banco por fax 

Primeiro Internet banking 

2000 
Início da operação do Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB 

Realização de transações em caixa eletrônico com biometria 

Fonte: Cinco décadas de automação, 2004. 

 

Conforme (TAKATA, 2002 p. 49) “a categoria já chegou a contar com uma 

base de 800 mil trabalhadores e fechou 1997 com 470 mil” comprovado através do 

histórico de funcionários bancários apresentados a seguir na tabela 2.  

 

 

TABELA 2 – Histórico de funcionários e canais de atendimento físico  

Ano  
Nº 

funcionários 
Correspondentes  ATM Agências 

Nº conta 
corrente (em 

milhões) 

2000 400.854 13.731 108.401 16.396 63,7 

2005 420.000 69.546 146.795 17.515 95,1 

2010 483.000 195.438 174.920 20.049 89,0 

2012 508.000 239.150 175.139 22.290 97,0 

2014 512.816 207.192 180.938 24.866 108,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A relação entre o avanço tecnológico e a mudança de comportamento do 

usuário pode ser vista como uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que os 

novos hábitos dos clientes motivam a criação de produtos, serviços e canais 

adequados, a maior disponibilidade, conveniência e praticidade proporcionada pela 

tecnologia induzem os correntistas a utilizar os serviços bancários de forma 

diferenciada. Os Bancos devem então se preocupar em manter essa relação por 

meio de duas alavancas. A primeira envolve a oferta de mais tecnologia em 

produtos, serviços e canais, provocando assim mudanças de comportamento nos 

correntistas. E a segunda, passa pelo monitoramento de tendências e 

comportamentos que exijam uma resposta tecnológica adequada para garantir a 

satisfação dos clientes (FEBRABAN, 2014).  

 

2.2 Linha do tempo da tecnologia da Instituição Financeira 

 A seguir apresenta a história da tecnologia da Instituição financeira, onde esta 

foi e é uma das pioneiras no desenvolvimento da tecnologia no sistema financeiro, 

sendo pioneira em diversas modalidades. 

 

TABELA 3 – Fases da automação bancária na Instituição Financeira 

Década Acontecimentos 

1950 Primeiras autenticadoras de caixa da Burroughs importadas; 

1960 

Uma das primeiras empresas do País a usar computadores e um dos primeiros 
bancos da América do Sul; 

Início da microfilmagem de cheques; 

Agências estão interligadas por Telex, formando a maior rede privada da época. 

1970 

Primeira transação instantânea do Brasil em São Paulo e via satélite, em Roraima; 

Lançado o débito automático de contas de água, luz e telefone para empresas; 

Todas as agências do banco são interligadas por uma rede de telefonia particular; 

Pela primeira vez, os brasileiros podem retirar dinheiro a qualquer hora do dia ou da 
noite; 

  
Cheque salário e a cobrança eletrônica, que creditam diariamente, em conta, os 
pagamentos feitos em qualquer agência da rede. 

1980 

Primeiro home banking do Brasil; 

Primeiro serviço telefônico automático de saldo; 

Primeiro cartão magnético do país para transações on-line; 
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Adquire os maiores computadores do mundo; 

Primeiro Internet Banking do Brasil e 5º do mundo; 

1990 
Acesso a conta pelo celular 

Primeiro banco com acesso a internet para deficientes. 

2000 

Criação de chaves de segurança; 

Depósito em caixas eletrônicos com valor liberado na hora; 

Realização de transações em caixa eletrônico com biometria 

Todos municípios possuem agência deste banco 

Primeira agência fluvial do Brasil 

Lançada 1ª bandeira brasileira de cartão de crédito - "ELO". 

Depósito em cheques via dispositivos móveis 

Fonte: BANCO, 2016 

2.3 Investimentos em tecnologia 

A indústria bancária brasileira está entre as que mais investem em TI no 

mundo todo, sendo que em 2014 as despesas e investimentos em TI feitas por 

bancos no Brasil atingiram praticamente R$ 21,5 bilhões. Esse número de 2014 

representa um crescimento de 3% em relação a 2013, de 2008 até 2014 cresceu 

70%. Outro fato relevante é que considerando o total de investimentos em TI feito no 

Brasil por todas as indústrias, o maior percentual, em torno de 18% é realizado pela 

indústria bancária (FEBRABAN, 2014). Esse mesmo percentual pode ser comparado 

a países desenvolvidos como EUA e França.  

A constante busca por inovação aliada com a crescente demanda de serviços 

por meios eletrônicos ajudam a mapear as razões que levaram o segmento bancário 

a se tornar o setor que mais investe em TI no país. 

Para (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010, p. 13) “esse setor acredita e 

demonstra que investimentos em TI promovem uma crescente lucratividade e uma 

vantagem competitiva, com uma nova estrutura de serviços e custos”. Pode-se 

comprovar que boa parte dos bancos mais lucrativos e de maior rentabilidade são os 

que mais investem em TI.  
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Gráfico 1: Mercado - Gastos com tecnologia bancária [em bilhões] 
  

 
 

                 

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fonte: FEBRABAN, 2014 e 2015.  

      
Mesmo que o valor absoluto das despesas e investimentos em tecnologia 

tenha aumentado em 70% nos últimos seis anos, média de aumento de 6%, nota-se 

uma desaceleração no ritmo de crescimento dos investimentos, um movimento que 

reflete a melhoria dos índices de eficiência. 

É possível identificar que houve um crescimento significativo dos 

investimentos dos bancos nessa área. A TI tem crescido em uso e desenvolvimento 

de várias formas como resultado do aumento da complexidade relativa ao 

processamento dos sistemas, de novos processos, atividades, produtos e serviços, 

que eram inviáveis com as tecnologias anteriores. Há muitos anos os bancos 

identificaram que o futuro visa um cenário competitivo na realização de negócios na 

“era digital” (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010). 

No ponto de vista de Maçada (2011), a indústria bancária investe 

continuamente em TI de forma estratégica, devido à necessidade de melhorar sua 

eficiência para manter / fortalecer suas condições de competitividade. 

Tal fato está alinhado (CIAB 55, 2015) onde o setor financeiro do País é um 

dos que mais gasta com tecnologia da informação no mundo, também é possível 

completar que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela qualidade e 

profundidade de sua regulação bancária.  
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Para (MEIRELLES, 2011) o alinhamento da TI com os demais departamentos 

das organizações é um relevante fator chave de sucesso nos negócios da economia 

digital do presente, está no centro da visão do futuro com potencial crescente de 

alavancar ou modificar com os resultados dos negócios em geral. Um dos setores 

que tem sido mais afetado nessa nova era digital e de desmaterialização dos meios 

de pagamentos, é o bancário. 

 

Gráfico 2: Mercado - Despesas e investimentos por modalidade [em bilhões] 
 

 
 

               

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fonte: FEBRABAN, 2015 

     Observa-se no gráfico 4 que os investimentos em hardware sempre 

predominaram até o ano de 2014, (FEBRABAN, 2014) em 2015 os 

investimentos em software superaram os demais, reflexo da demanda para 

ofertar produtos e serviços aos clientes através de Internet Banking e Mobile 

Banking.  

 

 

 

 

 

7,9 7,6 8,0 8,5 9,2 
6,6 

4,9 6,0 
7,4 

8,3 
8,3 

8,4 

3,7 
4,0 

4,2 
3,7 

3,6 

3,9 0,5 
0,6 

0,4 
0,2 0,2 

0,2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hardware Software Telecom Outros



19 

 

Gráfico 3: Banco - Despesas e investimentos com tecnologia [em bilhões] 
 

       

        
        

        

        

        

        

        

        

        Fonte: BANCO, 2015. 

 
       A instituição financeira tem investido forte e continuamente em tecnologia, o 

que representa nos últimos 3 anos aumento de 29% em valores.  De acordo com 

(BANCO, 2015), os investimentos tem finalidades de soluções tecnológicas para 

agregar valor aos negócios e contribuam com a construção de soluções que 

atendam às necessidades tecnológicas da Organização, aumento da eficiência, 

inovação, além de produtos e serviços direcionados à satisfação dos clientes. Os 

ganhos com os investimentos em tecnologia, permitiram à organização obter ganhos 

na eficiência operacional. 

O (BANCO, 2015 pg. 33) declara que “está concluindo o programa de 

investimentos plurianual em tecnologia, que a posiciona à frente dos pares globais 

em termos de TI.”  

Gráfico 4: Despesas e investimentos em tecnologia do setor bancário 2014 em [USD bilhões] 

Fonte: FEBRABAN, 2014. 
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O Brasil, em valor absoluto continua significativamente para trás comparado 

com os países desenvolvidos como EUA, Japão e Reino Unido. O setor financeiro 

possui participação significativa no total de gastos com TI no Brasil. Isso mostra que, 

apesar de possuirmos um perfil comparativo semelhante às economias 

desenvolvidas, o valor absoluto difere devido às diferenças no tamanho da economia 

e, portanto, do tamanho do setor de TI como um todo. 

 

Gráfico 5: Gastos e investimentos em TI no Brasil por setor 

 

Fonte: MEIRELLES, 2011  

O gráfico está representando o gasto total em percentual do faturamento 

líquido das empresas e no caso dos bancos, o faturamento é medido por meio do 

patrimônio líquido. Considera-se como gasto total todos os investimentos, as 

despesas e verbas alocadas em Informática, incluindo: equipamento, instalações, 

suprimentos e materiais de consumo, software, serviços e teleprocessamento.  

Com base nas pesquisas da GVcia observa-se que existe uma evolução 

constante e crescente nos gastos e investimentos da TI no Brasil . Dentre os 

analisados o setor de serviços é o que mais investe. Nesse setor, o ramo de 

instituições financeiras é o que apresenta os maiores valores, e dentro dele os 

bancos foram os que mais cresceram, pois os mais lucrativos e de maior 

rentabilidade são os que mais gastam e investem em TI (MEIRELLES, 2011).  
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O volume de gastos são robustos e crescentes desde 1990, há uma tendência 

de diminuição devido às reduções do custo de hardware e ao avanço nos estágios 

de informatização. No período de 1990 a 1998, a taxa de crescimento anual do 

índice ficou perto de 10% de forma relativamente constante. Entre os anos de 2004 

a 2009 diminuiu e ficou em torno de 4% a.a. O fenômeno do fim da década 

conhecido como: Bug do ano 2000 ou “Bug do Milênio” refletiu em um crescimento 

de 12% no ano de 1999 (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010).  

De acordo com a 27ª Pesquisa Anual do Uso da TI, 2016 realizada pela FGV, 

no ano passado o percentual sobre o faturamento líquido com gastos e 

investimentos em TI foram os seguintes: comércio 3,5%, indústria 4,6% e serviços 

10,9%, atingindo uma média de 6% por setor da economia.  

 
Quando o assunto é segurança nas transações bancárias (CIAB 55, 2015, 

p.5) afirma que “o uso de tecnologias biométricas tem se tornado cada vez mais 

proeminente para evitar fraudes. Também há investimentos significativos para 

proteger as transações realizadas pelos clientes em canais como internet e mobile”.  

Da mesma forma (SEBRAE, 2012, p.7) 
 

com o avanço da tecnologia, não é temerário dizer que as transações 

digitais são mais confiáveis e seguras do que as físicas, aquelas que 
envolvem cartões de crédito em plástico ou cheques. É mais fácil e rápido 
corrigir uma falha ou fraude ocorrida em um sistema digital (sites, softwares) 
do que nos aparelhos físicos (cartões, aparelhos de recepção).  

 

De acordo com o (BANCO, 2015) utilizando modernas ferramentas e 

tecnologias sofisticadas a fim de antecipar eventos e elaborar medidas proativas 

para mitigar riscos associados à segurança física e lógica onde envolve as 

operações. Todos os canais são monitorados utilizando tecnologia de ponta na 

prevenção e correção para garantir a segurança da informação e dos sistemas que 

dão suporte aos negócios.   

 
 Segundo (SEBRAE, 2012, p.8) para garantir maior segurança aos clientes dos 

sistemas de comércio eletrônico, essas plataformas funcionam com ferramentas de 

criptografia de dados que são praticamente à prova de fraudes. 
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  “Fortalecer a segurança é prioridade absoluta para os bancos. O desafio das 

instituições é desenvolver formas de identificação e autenticação que impossibilitem 

as fraudes sem dificultar o acesso aos serviços” (CIAB 60, 2015, p.5). 

 

2.4 Definição de canal digital 

Para os bancos os canais digitais não vieram para substituir a rede de 

agências, muito embora do ponto de vista de custos para o banco eles sejam mais 

econômicos, mas para somar e agregar valor aos relacionamentos com seus 

clientes. Há um aumento no volume de vendas em todos os canais, e os canais 

digitais representam um volume adicional, o que pode ser explicado pelo esforço de 

vendas feito através destes canais, que anteriormente tinham um fluxo unidirecional, 

apenas do cliente em direção ao banco, e passaram a ser bidirecionais, agora 

cliente-banco e banco-cliente (KAUFFMANN, CUNHA, 2006). 

O (BANCO, 2015) definiu canais digitais como soluções que permitem aos 

clientes a conveniência de movimentar suas contas e administrar seus recursos 

financeiros, mesmo distante de suas agências, sendo os principais canais a rede de 

ATM, atendimento através do telefone, Internet Bank e Mobile Banking. Os 

benefícios proporcionados pelos clientes que passaram a conhecer e utilizar os 

canais digitais foi na redução de 26% no volume de transações nos caixas das 

agências em 2015.  

Na mesma linha de benefícios de canais digitais (BACEN, 2004) afirmou que 

os pagamentos por meio eletrônico já superam aqueles realizados em papel no 

Brasil. “A facilidade de acesso e o aumento da segurança dos canais de 

atendimento não presenciais contribuíram para aumento das transações por essas 

vias” (BACEN, 2015, p. 71) 

De acordo com (CIAB, 58 2015 p. 22) os canais digitais e a digitalização 

deixará os bancos tão eficientes e baratos que permitirá bilhões de pessoas que 

hoje não são bancarizados a abrir sua primeira conta e movimentá-la através desses 

canais. O mercado está passando por uma revolução digital, que visa sobressair 

aquela empresa que apresentar a solução personalizada as necessidades e aos 

comportamentos dos clientes, pois o meio digital alcança esferas inimagináveis. Foi 
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apresentado que as transações por meios dos canais digitais em dois anos 

corresponderão por 97% do total das transações bancárias. 

Observado que “nos próximos anos, o perfil de clientes predominante no 

mercado será muito mais adepto e propenso à utilização de meios digitais, quando 

comparado aos dias de hoje” (FEBRABAN, 2014 p.55). Também foi mencionado que 

quanto mais digitalizado for o cliente, maior vai ser o nível de aderência de iniciativas 

digitais, e maior será o nível de exigência por esse tipo de serviço. 

Segundo (FILHO, 2015 p.32): 

clientes de banco de varejo estão mudando seu comportamento, fazendo 
maior uso de múltiplos canais e movendo quase em massa para o acesso 
digital ou direta. O desafio para os bancos é primeiro entender o que os 
seus clientes realmente querem e, em seguida, a construção do modelo de 

distribuição do futuro com base nessas necessidades. 

Por fim, (CIAB 63, 2016) o uso crescente dos canais digitais nos últimos cinco 

anos, mostrou uma sólida consolidação, com destaque para o uso do mobile 

banking, impulsionado por importantes inovações tecnológicas produzidas pelos 

bancos, que cada vez mais traz comodidade aos seus clientes.  

 

2.5 Canais de distribuição 

Segundo Bacen (2015, p.22)  

os canais de acesso aos serviços financeiros são os meios disponibilizados 
pelas instituições financeiras aos seus usuários para acesso a serviços 
financeiros. Esses canais de acesso podem ser físicos ou remotos. O 
conjunto de canais de acesso físicos é tradicionalmente chamado de pontos 
de atendimento. Os canais de acesso remotos englobam call centers, 

internet banking e aplicativos para celulares e tablets. 
 

Também mencionado pelo BACEN, a presença de uma instituição financeira 

em cada ponto do país é de extrema relevância para a inclusão bancária, fato este 

que, atualmente 100% dos 5.571 municípios brasileiros estão amparados com algum 

tipo de canal de distribuição. No mundo dos bancos, é muito veloz a evolução dos 

canais que permitem operações financeiras à distância, seja ela em casa, no 

trabalho, se divertindo ou viajando, a qualquer hora poderá cuidar da conta e realizar 

transações.  

Conforme (FILHO, 2015) os bancos utilizam canais próprios de distribuição, 

com total controle desses canais. “A partir da década de 1980, os bancos 
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começaram a utilizar uma distribuição multicanal dos seus produtos e serviços, não 

só através da rede de agências físicas como também por caixas eletrônicos e 

atendimento telefônico”. O autor menciona como canais eletrônicos: internet, mobile 

banking e ATM, como canais  remotos: telefone, chat e redes sociais, como canais 

presenciais: agência e correspondente bancário. 

Atualmente, estão à disposição dos clientes múltiplos canais para que eles se 

relacionem com os seus Bancos, estando todos interligados em tempo real. 

O (BANCO, 2015) banco em questão, disponibiliza os seguintes canais 

alternativos de atendimento: ATM (autoatendimento), internet bank, atendimento 

personalizado (telefone) e mobile banking, onde todas as modalidades estão 

disponíveis para pessoa física como também para empresas. 

No sentido de ampliar os canais de distribuição (CERNEV et al., 2009) cita 

que os bancos passaram a buscar novos parceiros no mercado a se tornarem 

correspondentes bancários, habilitaram uma grande variedade de agentes não 

bancários como: estabelecimentos de varejo, agência dos correios, casas lotéricas, 

etc.  

2.5.1 ATM (Autoatendimento) 

Conforme (BACEN, 2015, p. 24) ATM é “equipamento eletromecânico que 

funciona como caixa de autoatendimento, possibilita a seus usuários a realização de 

saques, pagamentos, transferências, consultas, entre outras operações.” 

A rede de autoatendimento é composta por máquinas que permitem ao cliente 

realizar suas operações bancárias mesmo quando as agências estão fechadas. 

Disponibilizam inúmeros serviços de fácil manuseio e interatividade. O cliente tem 

autonomia para realizar suas transações como saque, pagamento, empréstimos, 

investimentos, consultas de saldo, solicitação de extrato, retirada de talão de 

cheque, recarga de celular entre outros serviços. A Instituição Financeira possui 

convênio para recebimento de contas de cobrança com cartão de débito de qualquer 

banco (BANCO, 2016).  

O primeiro ATM desta empresa foi inaugurado em 1982 e hoje conta com 104 

produtos/serviços financeiros disponíveis. Desde 2005, as maquinas de 

autoatendimento foram adaptadas as normas da ABNT e a rede passou a 
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disponibilizar equipamentos com software de voz, marcações táteis nos dispositivos 

e teclas ajustando a altura adequada para utilização por pessoas em cadeira de 

rodas.  

Nos últimos anos apresentou queda, mas o ATM é o canal preferido dos 

brasileiros para saques, ao mesmo tempo em que essa é uma das principais 

operações conduzidas nos terminais de autoatendimento. Os equipamentos estão 

sendo mais utilizados como meios de pagamentos, dispensando o dinheiro em 

espécie.  É válido destacar que a qualidade de serviço para o cliente tem sido cada 

vez mais enfatizada, disponibilizando mais funções por ATM. No Pais, 94% dos 

ATMs das instituições financeiras estão equipados para atender pessoas com 

deficiência e 100% dos postos de atendimento oferecem pelo menos um ATM 

adaptado para pessoas com deficiência (FEBRABAN, 2014). 

As facilidades e relevância dos caixas eletrônicos tanto para o banco como 

para os clientes foi menciona por (CERNEV et al., 2009, p.5) quando “o surgimento 

das redes de ATMs em locais públicos, além de reduzir o deslocamento dos clientes 

às agências, contribui para a eficiência operacional dos bancos”.  

Segundo Ciab 55 (2015) uma grande inovação está acontecendo, em fase 

testes e implantação em relação ao ATM, que é a reciclagem de cédulas, ou seja, 

são máquinas que reaproveitam as notas depositadas em outras operações, como 

saque.  

Gráfico 6: ATM equipado com biometria [em %] 
    

 
 

                 

         

         
         

         

         

         

         

         

         Fonte: FEBRABAN, 2014 
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A biometria, utilização da palma da mão para retirar dinheiro nos caixas 

eletrônicos é uma significativa segurança tanto para os clientes como para os 

bancos, pois há um cenário cada vez mais favorável a exigência da padronização 

dessa segurança. Atualmente, cerca de 60% dos ATMs já estão equipados com a 

tecnologia, um crescimento de aproximadamente 28% da oferta desse serviço 

quando comparada com o ano de 2013 (FEBRABAN, 2014).  

De acordo com o Relatório Instituição Financeira (BANCO, 2015), a biometria 

foi criada por esta Instituição em 2006, atualmente 100% das máquinas estão 

equipadas com a tecnologia e 13,3 milhões de clientes ativos.  

2.5.2 Internet Bank 

A definição segundo Diniz (2006 . p.4)  
o Internet banking, isto é, a utilização da Internet para oferta de serviços 
bancários, é a principal inovação tecnológica incorporada aos serviços 
bancários na última década. Associado à demanda dos clientes por maior 
conveniência e ao interesse dos bancos por economia, precisão e 
automação, o Internet banking, que no início era considerado apenas mais 
um canal para a distribuição de serviços bancários, passou a estar no centro 
das discussões sobre a evolução e o futuro dos bancos... hoje em dia, a 
utilização de Internet banking já está incorporada às práticas do negócio 
bancário. 
  

Em outro trabalho apresentado por (DINIZ et al., 2007, p.2) entende-se por 

Internet banking como sendo a possibilidade de acesso as informações bancárias do 

cliente através do site. Quando este tipo de serviço se iniciou em 1996, apenas uma 

grupo pequeno de bancos apostavam neste canal. Ao passar dos anos a 

participação dos serviços no Internet Banking tem sido cada vez mais significativa, 

ao ponto de que as instituições financeiras não imaginam mais os seus clientes sem 

acesso aos dados de suas contas bancárias pela Web. Diniz conclui que “o Internet 

Banking deixou de ser uma experiência arrojada”.  

De acordo com os relatórios (BANCO, 2015) quando se trata de alta 

tecnologia, a Instituição Financeira é pioneiro. Em 1995, lançou o primeiro endereço 

de uma empresa brasileira na Internet, 1º Banco da América Latina e o 5º no mundo 

a disponibilizar aos seus clientes transações financeiras na Internet. Apresenta um 

dos mais completos portfólios de produtos e serviços. São mais de 500 disponíveis 

aos clientes pessoas físicas e empresa. Além disso, trata-se de um importante canal 

de atendimento que possibilita que as operações bancárias sejam feitas com 

rapidez, conveniência e praticidade. 



27 

 

O canal Internet Banking está em constante crescimento, demonstrando que 

está fazendo cada vez mais parte da vida financeira dos clientes (SILVA, 2015). 

Para (GRAEBNER, 2007 p.14)  

“a internet, rede mundial de computadores, anteriormente limitada a 
acadêmicos e funcionários do governo, atualmente liga milhões de pessoas 
em todo mundo. Estudiosos afirmam que a internet tem mais poder de 
conectar as pessoas do que qualquer outra ferramenta já inventada”. 
 

Com a criação da internet, independentemente do tamanho da empresa e da 

sua localidade, pode competir comercialmente em nível global.  

 

Gráfico 7: Número de pessoas que acessaram a internet [em milhões] 
  

 
 

                 

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fonte: IBGE, 2014 

        
 Conforme divulgado pelo IBGE (2014), no Brasil aproximadamente 95,4 

milhões de pessoas acessaram a internet em 2014 um crescimento em relação ao 

ano anterior de 11,4% (9,8 milhões) de novos usuários, quando comparado com 

2005 o crescimento foi ainda maior, atingindo 196,27% de evolução, ou seja, em 9 

anos triplicou em quantidade. 

 Segundo a Pesquisa TI publicado pela FGV (MEIRELLES, 2016) no final 

deste ano serão 166 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet) em uso 

no Brasil, isto é: 4 computadores para cada 5 habitantes (80% per capita).  

 

32,2 

56,4 

68,6 

78,7 
85,6 

95,4 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2005 2008 2009 2011 2013 2014



28 

 

2.5.3 Atendimento personalizado (telefone) 

É uma central de relacionamento bancário por telefone. Nesta central o cliente 

pode adquirir produtos, serviços, obter informações sobre sua conta, cartão de 

crédito, previdência, capitalização e realizar diversas transações como: consulta de 

saldos, extratos, pagamentos, transferências, operações de crédito, investimentos, 

cadastramento de Chave de Segurança, cancelamento e reemissão de cartão, entre 

outros serviços (BANCO, 2015). 

Segundo Barth (2009, p.45) central de atendimento telefônico tem o conceito   

um dos canais pelos quais o consumidor realiza a sua experiência de 
contato com a empresa. [...] muito mais do que um canal eficiente de oferta 
de informações úteis e objetivas, trata-se de um dos pontos de contato com 
a empresa e deve prover satisfação ao cliente. 

 

2.5.4 Mobile Banking 

Para (CERNEV et al., 2009, pg. 6) mobile banking pode ser entendido como: 

o conjunto de serviços bancários móveis, envolvendo o uso de tecnologias e 
dispositivos portáteis conectados a redes de telecomunicações móveis, 
permitindo aos usuários a realização de pagamentos móveis (mobile 
payments), transações bancárias e outros serviços financeiros. 

 
Pensando em pioneirismo e inovação, a instituição financeira (BANCO, 2015) 

foi o primeiro a colocar o Banco no celular na década de 1990 e desenvolve serviços 

de mobilidade que proporcionam mais facilidade e conveniência aos clientes. O 

acesso é através dos apps para celulares iOS (iPhone), Android, Windows Phone, 

Blackberry e para tablets iOS (iPad). Por meio do Mobile Banking é possível realizar 

mais de 180 tipos de serviços, como por exemplo, consulta de saldo, pagamento de 

contas, transferências, empréstimo, compra e venda de ações, e muito mais. 

Em mobilidade (BANCO, 2015, pg. 35), “lançou uma solução inédita no País, 

que permite ao cliente realizar depósito em cheque via dispositivos móveis, 

eliminando a necessidade da entrega do cheque na agência”. Foi ainda lançado o 

projeto do Carro Conectado, por meio da integração do Aplicativo Bradesco 

Exclusive com o Ford SYNC®, permitindo a recarga de celulares pré-pagos e a 

localização de agências e de máquinas de autoatendimento via comando de voz, no 

painel do carro.  
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No ponto de vista de (LORD; VELEZ, 2013) o panorama da mídia está 

mudando. Os consumidores têm grandes expectativas quanto a suas experiências 

comerciais e estas expectativas elevadas fluem para as demais áreas de suas vidas. 

Agora que os consumidores têm um computador nas mãos, ou seja, os seus 

smartphones, eles esperam um grande nível de funcionalidade e controle nas suas 

interações com o mundo exterior e exigem mais escolhas o tempo todo. 

Segundo Meirelles (2016) no Brasil, já tem 244 milhões de dispositivos móveis 

conectáveis a internet (Notebook, Tablet e Smartphone), destes, 1,2 dispositivos 

portátil com wireless (conexão a internet sem fio) por habitante. Em relação aos 

Smartphones pode-se afirmar que o seu volume é maior do que o de computadores, 

ou seja, em maio de 2016 havia 168 milhões de smartphone contra 160 milhões de 

microcomputadores. Quando demonstrado uma projeção de tendências, a FGV diz 

que em 2018 serão 180 milhões de computadores versus 236 milhões de 

smartphones. 

A representatividade de contas correntes com o Mobile Banking cresceram 

expressivamente nos últimos 5 anos, conquistando um crescimento de 139% a.a. e 

um crescimento de 117% comparando o ano de 2013 com o ano de 2014, nesse 

ano um em cada quatro contas já utilizou este canal conforme (SILVA, 2015). O 

grande parceiro das instituições financeiras é o mercado de smartphones que está 

aquecido, onde todos procuram por um aparelho celular que ofereça conexões com 

sites, redes sociais e até consultar ou realizar suas operações financeiras, assim 

auxiliando o crescimento do canal. 
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Gráfico 8: Número de pessoas que possuem celular para uso [em milhões] 

 
 

 
 

                 

         

         
         

         

         

         

         

          
 
 
 
 
Fonte: IBGE, 2014 
 

       É importante notar que em 2014 era significativamente menor o número de 

pessoas que acessavam a internet gráfico 7 (95,4 milhões) do que as que possuíam 

celulares gráfico 8 (136,6 milhões). Isso reflete o fato de que ainda não era tão 

comum nesse momento a utilização da conexão móvel para o acesso à internet, ou 

seja, para uma significativa parcela da população o celular tem unicamente sua 

função de meio de comunicação (IBGE, 2014).  

 
A possibilidade de fazer transações bancárias usando apenas um 
dispositivo à mão, o smartphone, trouxe comodidade, funcionalidade, 
rapidez e a presença do banco na vida do cliente em qualquer lugar, 24 
horas por dia, sete dias por semana. Por essas características, o mobile 
banking vem mudando comportamentos e em uma escala cada vez maior: 
foram registradas 11,2 bilhões de transações por esse canal de 
atendimento, no ano passado, um aumento de 138% em relação ao ano 

anterior (CIAB 63 2016, p. 17).  
 

Da mesma forma os resultados da pesquisa (FEBRABAN, 2014) consolidaram 

uma tendência que já observada nos últimos anos: o crescimento do mobile banking, 

que, dada a grande penetração do uso de celulares no Brasil, possui um enorme 

potencial para alavancar a bancarização no país e ainda se tornar um grande 

promotor da inclusão financeira.  

O estudo mostra que o canal mobile banking apresenta um crescimento 

exponencialmente desde 2010, ano em que somente 780 mil contas (menos de 1% 

56,3 

87,2 
94,9 

117,0 

130,2 
136,6 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2005 2008 2009 2011 2013 2014



31 

 

do total de contas correntes) estavam habilitadas a usar este recurso. Atualmente, 

uma em cada quatro contas correntes utiliza este meio totalizando 25 milhões de 

contas em 2014, um crescimento expressivo de 117% em relação a 2013. As 

transações com mobile banking, com e sem movimentação financeira, também 

apresentaram uma alta exponencial, com elevação de 127% entre 2013 e 2014, 

passando de 2,3 bilhões para 5,3 bilhões o que representa 12% do número total de 

transações. 

No primeiro semestre de 2015, a participação do mobile banking entre os 

canais de atendimento, que havia chegado a 11% em 2014, subiu para 21% do total 

das operações, passando ao segundo lugar na preferencia do consumidor 

(FEBRABAN, 2015). 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada no presente trabalho constituiu-se de 

pesquisa bibliográfica, coleta de dados internos da Instituição Financeira que será 

com números gerais do banco em nível nacional e dados específicos de uma 

agência bancária, além de artigos, pesquisas e relatórios obtidos em banco de 

dados via internet de sites de órgãos ligados aos bancos e à iniciativa privada. As 

principais entidades nas quais foram realizadas as pesquisas são: BACEN (Banco 

Central do Brasil), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), FGV 

(Fundação Getúlio Vargas), e principalmente a FEBRABAN (Federação Brasileira de 

Bancos) onde foi obtida grande parte de dados relativos ao setor bancário. Por 

questões de confidencialidade, tal empresa será denominada “Instituição 

Financeira”.   
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com o IBGE (2014) o Brasil tem hoje uma população de mais de 

190 milhões de habitantes e o número de contas bancárias continua evoluindo em 

percentuais elevados, refletindo o crescente acesso da sociedade aos serviços 

bancários. O gráfico abaixo mostra a grande evolução do número de contas-

correntes, parte do processo de bancarização. 

Gráfico 9: Mercado - contas ativas [em milhões] 
   

 

 

                 

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

          
        Fonte: FEBRABAN, 2014 

      
 

    
          

O número de contas correntes e contas poupanças ativas que tem algum tipo 

de relacionamento com sistema financeiro nacional vem crescendo em um ritmo 

médio anual de 5% e 7% respectivamente. No período de 2010 a 2014 houve um 

incremento de 19 milhões de contas correntes, enquanto neste mesmo período as 

contas poupanças aumentaram em 37 milhões, Totalizando no final de 2014, 238 

milhões de contas correntes e poupança. O que reforça a necessidade de alta 

tecnologia para atender a demanda e volume crescente de usuários no sistema em 

geral. 
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Gráfico 10: Banco - contas ativas [em milhões] 
    

 
 

                 

         

         
         

         

         

         

         

         

         Fonte: BANCO, 2015 
     

Em relação ao número de contas ativas na Instituição Financeira, no período 

de 2012 à 2015 o total de contas corrente se mante com baixa evolução em 2012 

eram 25,70 milhões de contas, no ano passado esse número chegou a 26 milhões, 

por outro lado, o volume de contas poupanças aumentam em 11,50 milhões o que 

representa 23% de crescimento no período, ou 8% a.a. O total de contas poupanças 

cresceu totalizando 60,10 milhões no ano passado ante 48,60 milhões em 2012. 
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A bancarização no país continua em evolução nos últimos anos. Ela é 

essencial ao crescimento econômico sustentável e deve atender às necessidades 

das pessoas e contribuir para a sua qualidade de vida. Em 2015, o índice atingiu 

89,60% da população idade a partir de 16 anos contra 87% no ano anterior e 72,4% 

em 2008. De acordo com (FEBRABAN, 2014) os países mais bancarizados são 

Alemanha, Canadá e Cingapura todos com 98%. Em média o volume de CPF ativos 

vem crescendo em torno de 3,4% a.a. Pode-se afirmar que (FEBRABAN, 2011) hoje, 

100% dos municípios brasileiros contam com pelo menos um canal de atendimento 

no setor bancário.  

Gráfico 12: Mercado - volume e custo das transações 

 

Fonte: FEBRABAN, 2015 

  
No período de 2010 a 2014, os bancos conseguiram reduzir o custo por 

transação em 32%, resultado de iniciativas que visaram ao aumento da eficiência e 

migração dos usuários para canais como Internet Bank e Mobile Banking, que 

possuem menor custo. Neste período houve um aumento de 64% no volume de 

transações, em 2014 foram 46 bilhões ante 28 bilhões em 2010. A tendência dos 
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clientes usarem cada vez mais os canais virtuais reforça essa perspectiva de maior 

queda no custo por transação, um efeito esperado no contexto de incentivo à maior 

inclusão e uso dos serviços financeiros. É importante ressaltar, no entanto, que esse 

custo não representa o custo real por transação, mas sim o de tecnologia por 

transação, que não considera os custos de mão de obra, segurança, espaço físico 

para agências, abastecimento de terminais de atendimento etc. 

 
 

Gráfico 13: Banco - custos médios ponderados por canais [em %] 
  

 
 

                 

         

         

         

         

         
         

         

         
Fonte: Relatório com investidor, 2015 

     Fonte: BANCO, 2015 

  

O gráfico 13, representa os custo médio em percentual de cada canal em 

relação ao custo da transação realizada no modo tradicional dentro de uma agência 

bancária da Instituição Financeira. Pode-se observar que os canais Mobile Banking 

com 4% e Internet Bank com 9% de custo em relação a agência, são os de menores 

valores devido a alta tecnologia empregada nestas modalidades do presente e do 

futuro.  
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Gráfico 14: Mercado - comportamento dos usuários [% volume de transações] 
  

 
 

          

           

           

           
           

           
 
 
 
 
 

          

Fonte: FEBRABAN, 2015 

         
O comportamento dos usuários bancários em geral esta sendo representado 

no gráfico 14, é interessante notar, que o ano de 2013 foi o marco da inversão de 

canais que há alguns anos vinha sendo observada, e o ano de 2014 para a 

consolidação desse movimento. Seguindo a tendência de crescimento dos canais 

Internet e Mobile Banking, em 2013 notou-se que a utilização desses canais havia 

finalmente ultrapassado a dos demais (agências, ATMs e Contact Center). Em 2015, 

Internet Banking e Mobile Banking ultrapassaram mais de 50% do total, em relação 

as outras modalidades. Dessa forma, em 2015 o Internet Banking configurou como 

principal canal de transação, representando 33% de todas as transações bancárias. 

Porém, o canal Mobile Banking vem com grande destaque de crescimento, pois 

representou 21%, com evolução de 138% ante 2014, das 54 bilhões de transações, 

11,2 bilhões foram realizadas neste canal (FEBRABAN, 2015).  
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A representação dos clientes ativos por canais digitais da Instituição 

Financeira tem uma predominância de clientes no canal ATM, pois todos tem cartão 

de débito para movimentação financeira nos caixas eletrônicos. Percebe-se um 

avanço exponencial de clientes nos canais mobile banking e internet banking que 

juntos em março de 2016 somam 15 milhões de clientes ativos ante 5,5 milhões em 

2012, ou seja, o Mobile Banking que em março de 2012 representava 0,8%, em 

março de 2016 alcançou 7,9% sobre o total, gerando uma evolução de 887%. Nos 

últimos 4 anos a expansão do Mobile foi tão grande que ultrapassou em quantidade 

de ativação as modalidades de atendimento por telefone e internet bank, esse 

canais representam 3,7% e 7,1% respectivamente.  

       Gráfico 15: Banco - usuários ativos por canais digitais [em milhões] 
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Gráfico 16 : Transações bancárias por origem   

 

Fonte: FEBRABAN, 2015. 

O gráfico 16 é o de maior relevância para este trabalho, pois demonstra a 

importância e evolução de participação dos canais digitais para o mercado bancário. 

É significativo o crescimento acelerado das transações feitas pelo Mobile Banking é 

puxado por grandes fatores: a migração dos clientes dos diversos canais e o 

aumento do número absoluto de transações realizadas, reflexo da praticidade e 

acessibilidade. Este canal em 2011 realizou 2 milhões de transações que equivale a 

0,01% do total, em 2015 foram 11,2 bilhões de transações que representaram 21% 

da totalidade, portanto, pode-se afirmar que em breve este canal será o líder em 

transações. 

A Internet Banking permanece como o canal digital de maior volume, em 2015 

obteve 33% das transações perante 38% em 2011.  
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A representação do ATM vem caindo ano a ano, em 2011 representou 26%, já 

em 2015 totalizou 19%, esse percentual é sustentado pela principal transação que é 

o saque de dinheiro. 

As transações realizadas nas agências representaram em 2011 12%, perante 

8% em 2015, portanto, pode-se confirmar uma redução relevante nesta modalidade, 

pois o seu volume oscilou neste período de 3,9 bi para 4,4 bi variação de 12,82%. 

Por outro lado, o volume total de transações do sistema bancário saltaram de 32 bi 

em 2011 para 54 bi em 2015 o que corresponde a uma evolução de 68,75% em 

transações. 

Gráfico 17: Mercado - contratação de crédito pessoa física [em % do volume] 
 

 
 

                 

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         Fonte: FEBRABAN, 2014 

      As agências sempre foram um dos principais pontos de relacionamento entre 

Bancos e clientes. Pelo fato de serem um dos poucos canais pelo qual os clientes 

efetivamente têm contato humano com a instituição bancária, elas representavam 

um espaço cativo para essas pessoas. Entretanto, esse tradicional canal vem 
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orientação financeira. Nota-se que a maioria dos clientes ainda preza por um ponto 
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68% em 2015, consequentemente aumentando essas contratações pelos canais 

digitais.  

 

Gráfico 18: Mercado - contas com internet banking [em milhões] 
  

 
 

               

        

        

        

        

        
        

        

Fonte: FEBRABAN 2014 e 2015      
 

 O mercado de contas com internet banking apresenta uma evolução anual de 

18% a.a., e de 94% foi a evolução quando comparação de 2011 a 2015, em 2011 

tinha 31 milhões de clientes, e em 2015 totalizou 62 milhões. Observa-se que em 

1999 havia apenas 5 milhões de clientes ativos nesta modalidade. 

Gráfico 19: Mercado - contas com mobile banking [em milhões] 
  

 
 

               

        
        

        

        

        

        

        

         
Fonte: FEBRABAN, 2015 
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canal possuía 2 milhões de contas, em 2015 esse canal atingiu 33 milhões de 

contas.  

Gráfico 20: Banco - transações bancárias por origem [%] 
   

 
 

               

        

        

        

        

        
        

        

        

        
Fonte: BANCO, 2015 
 
 

    O Relatório com Investidor (2015) apontou que 91,4% das transações 

bancárias foram realizadas por canais digitais, totalizando 10,5 bilhões de 

operações, das quais 32% realizadas por telefones celulares. Em números absolutos 

foram mais de 3,7 bilhões de transações em 2015 feitas via mobile banking, 

envolvendo consultas, empréstimos e depósitos de cheques, entre outros. Neste 

mesmo ano, houve uma redução de 26% no volume de transações nos caixas das 

agências, devido a migração para os canais digitais. 
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Gráfico 21: Agência - utilização dos canais digitais em 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No gráfico 22 consta a representatividade da utilização dos canais digitais 

pelos cliente de uma agência, onde constatou-se quase a metade dos clientes 

utilizam o ATM, a explicação é que o legado possui disponível o tradicional cartão 

magnético. 

 

Gráfico 22: Agência - usuários ativos por canais digitais [em %] 
   

 
 

        

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         Fonte: BANCO, 2016 
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 Na análise do gráfico 22, há um descolamento com clientes ativos no ATM, 

porém nota-se uma evolução constante do canal mobile banking, sendo que este 

canal superou em número de clientes ativos o canal internet banking. 

 

Tabela 3: AGÊNCIA - Negócios realizados nos canais digitais em 2015 

 

Negócios Realizados 

  Quantidade Valor Ticket médio  

Créditos 2.398 2.205.604,19 919,77 

Investimentos 6.895 5.770.695,75 836,04 

Vendas (capitalização+ seguros) 17 136,26 8,02 

Pagamentos 59.138 39.876.750,48 674,30 

Saques 54.359 21.189.473,00 389,81 

Depósitos 23.446 33.527.212,19 1.429,98 

 Fonte: Elaborado pelo autor  
 

De acordo com a tabela 3, em 2015 os negócios realizados nos canais digitais 

pelos clientes de uma agência bancária em análise, a transação de maior volume 

foram os pagamentos, seguido pela quantidade de saques e em terceiro na 

preferência ficaram os depósitos.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em relação aos dados apresentados, podemos ver que os bancos brasileiros 

sempre estiveram na vanguarda no uso de tecnologia no país com lançamento de 

soluções, produtos e serviços inovadores, desde então, as instituições passaram por 

um intenso processo de automação e transformação digital, que inclui a implantação 

de sistemas de processamento em tempo real, a expansão da rede de caixas 

eletrônicos e o desenvolvimento do internet e mobile banking, que atualmente são 

usados em grande escala. Os investimentos das instituições financeiras em 

tecnologia em 2015, foram de R$ 19 bilhões um acréscimo de 70% nos últimos 6 

anos, valores robustos que são necessários para manter a qualidade, agilidade, 

comodidade, segurança, confiabilidade, inovação e otimização nos processos tanto 

dos próprios bancos como dos clientes. Diante disso, é de grande relevância relatar 

que o os gastos em TI no setor financeiro corresponderam a 18% do total de gastos 

com TI no Brasil em 2014. 

A bancarização no Brasil já atinge 89,6% dos brasileiros, um avanço contínuo 

apresentado nos últimos anos, onde o país figura entre os melhores índices em nível 

mundial. Também vale ressaltar que 100% dos municípios brasileiros possuem um 

ponto de atendimento bancário. 

Em relação ao funcionalismo, a década de 90 foi a que apresentou o maior 

volume de bancários (aprox. 1 milhão), com a chegada da informatização esse 

número chegou ao seu menor nível no ano de 2000 (aprox. 400 mil), porém os 

pontos de atendimentos tiveram uma crescente constante, com relevância para o 

incremento de correspondentes e ATM. 

 O avanço da tecnologia proporcionou uma redução nos custos por transação 

de R$ 0,28 em 2010 para R$ 0,19 em 2014, logo, na Instituição Financeira em 

questão o custo da transação no internet bank e mobile banking equivalem a 9% e 

4% respectivamente do custo de uma transação convencional realizada no balcão 

da agência, isso mostra um avanço no aumento da eficiência e migração dos 

usuários/clientes para os canais digitais. 
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O comportamento dos usuários perante o uso dos canais digitais tem 

evidenciado a aderência pelas novas funcionalidades aliada as tecnologias atuais 

que os bancos tem colocado a disposição da população, visto que várias operações 

que antigamente só eram possíveis realizar na agência e na presença de um 

funcionário e que agora com as inovações e modernizações da indústria bancária, 

trouxeram a mobilidade e independência de acessar ao banco de qualquer lugar e 

horário, ou seja, onde quer que esteja. Por meio do relacionamento digital, a 

instituição financeira tem personalizado os multicanais aos clientes, baseado em 

CRM (Customer Relationship Management) que permitem enxergar tipos de 

comportamento, desejos e necessidades de cada um. O uso crescente dos canais 

digitais como ATM, internet, atendimento pelo telefone e mobile demonstra cada vez 

mais a opção dos clientes em uso dos canais remotos, que em 2015 nesta 

Instituição corresponderam a 92% das transações bancárias, totalizando 10,5 

bilhões de operações, das quais 32% realizadas por telefones celulares, 40% na 

internet, 17% no ATM e as transações presenciais na agência somaram somente 

3,6% do total.  

O trabalho comprova que os meios eletrônicos tem papel fundamental para 

gerar receitas para os bancos em geral. Em análise ao setor bancário nacional, 

pode-se afirmar que em 2015, 92% do total das operações foram realizadas por 

canais digitais. A quantidade de operações por meio do internet banking, somou 

39,2% das transações. Já os dispositivos móveis, que passaram a representar cerca 

de 21% das transações, é o canal que mais cresceu no período 2011-2015, com 

taxa média de crescimento anual de 250%, em 2010 menos de 1% do total das 

contas correntes estavam habilitadas, já em 2015, 33 milhões de contas estavam 

aptas a realizar transações por meio do canal móvel, correspondendo a 31% do total 

de contas. A quantidade de operações através do contato por telefone se manteve 

nos últimos cincos anos em torno de 3%. Por outro lado, as transações presenciais 

recuaram de 12% em 2011 para 8% em 2015, sendo que pontualmente nas 

contratações de operações de crédito presenciais em 2010 eram 78% e em 2014 

recuaram para 68%, já as não presenciais subiram de 22% em 2010 para 32% em 

2014. No ATM observa-se uma queda nos últimos anos, em 2011 representava 26% 
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das transações, em 2015 atingiu 18%, no entanto, este canal é o preferido pelos 

brasileiros para saques.  

Em 2013, se concretizou o que era visto como canais do futuro, internet e 

mobile banking, superaram as transações realizadas por outros canais, inclusive as 

presenciais nas agências, juntos esses dois canais representam 54% de todas as 

transações bancárias, conforme visto no gráfico 14. Em 2015, esse movimento se 

consolidou ainda mais mostrando que esses canais são uma realidade. Atualmente, 

são realizadas no mercado como um todo quatro vezes mais as transações pelo 

Internet Bank comparado com as transações presenciais nas agências (33% e 8% 

do total de transações respectivamente). O mobile banking, canal este que vem 

evoluindo rapidamente com muita força representa quase 3 vezes mais o número de 

transações realizadas nas agências (21% e 8% respectivamente), em volume este 

canal transacionou 11,2 bi de operações em 2015, ante 1,6 bi em 2013. Analisando 

a instituição financeira, em 2015 o Internet Bank foi superior em onze vezes a mais 

comparado com as transações presenciais (40% e 3,6% respectivamente), o mobile 

banking realizou oito vezes mais as transações quando comparado as realizadas 

presenciais (32% e 3,6% respectivamente), só esses dois canais somaram 72% de 

todas as transações, resultando numa redução de 26% no volume de transações 

realizadas nos caixas das agências. 

Em relação a usuários ativos pode-se verificar que o Internet Bank em nível 

mercado apresentou em 2010, 28% e em 2015, 47%. Em nível banco, em 2012, 

4,7%, já em março de 2016 atingiu 7,1%. A agência em 2015 atingiu 13%, ante 12% 

em 2012. Quando analisado o mobile banking, a quantidade de usuários ativos em 

pequeno espaço de tempo foi de ótima penetração nos últimos anos, em nível 

mercado, 1% dos correntistas acessavam a conta bancária via celular em 2010, em 

2015 foram 24%. Em nível banco, em 2012, 1,16%, já em março de 2016 atingiu 

11,45%. Quando observado a instituição financeira local, em 2015 atingiu 17%, ante 

5% em 2012. Conclui-se que 11% dos clientes são exclusivamente digitais. 

De acordo com Febraban (2015), é necessário apontar mais algumas cifras de 

relevância para traduzir a exata dimensão desse movimento. Em 2014, foram 

realizadas quase cinco bilhões de pesquisas de saldo, além de mais de 1,5 bilhão de 
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transferências, TEDs, DOCs e pagamentos de conta no Internet Banking. Já a 

contratação de crédito, embora ainda apresente grande potencial de crescimento, 

representou mais de 40 milhões de transações no canal. Já para o mobile banking, 

os números apresentam uma grandeza relativamente inferior, todavia, em franca e 

veloz ascensão: foram realizadas cerca de 1,5 bilhão de pesquisas de saldo no 

canal em 2014, além de mais de 260 milhões de TEDs, DOCs e pagamentos de 

contas. Já o uso do mobile para contratação de crédito apresentou crescimento de 

mais de 180%, passando a marca dos 10 milhões de transações.  

Por fim, a de ressaltar que está em curso uma grande transformação, que 

abrange tecnologias disponíveis e hábitos de consumo. O uso crescente dos canais 

digitais, que se mostrava uma tendência em anos anteriores, comprova-se que está 

em sustentação com robusta expansão do mobile banking. Um exemplo foi a 

constatação de que 2,4 milhões de correntistas não vão a uma agência bancária há 

mais de três meses, priorizando o relacionamento exclusivamente por meios 

eletrônicos, como a internet, o celular ou os terminais de autoatendimento.  
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 Uma sugestão de avançar em novas pesquisas, é em relação as FINTCHES 

que são startups que aliam tecnologia e serviços financeiros trazendo inovações 

para pessoas e empresa voltados ao setor financeiro.  
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7. CONCLUSÕES 

Os canais digitais são considerados um tema de extrema relevância para os 

bancos e clientes, e está passando por um processo de mudança significativa com a 

introdução de novas tecnologias e também no aumento da utilização dos canais 

eletrônicos nos últimos anos pelos clientes finais, pois eles querem acessar o banco 

em qualquer lugar onde estiver.   

A cada dia as instituições financeiras colocam a disposição serviços e 

produtos de maneira personalizada que os tornam a contratação rápida e 

instantânea. Dentre diversos fatores que marcaram a convergência dos clientes para 

os canais móveis na relação entre clientes e os bancos, existem dois fatores 

predominantes no mercado que sustenta esse avanço que são o aumento do acesso 

da população à internet e o uso crescente dos smartphones.  

O presente trabalho apresentou de maneira eficiente o que é o canal digital 

que está ligado diariamente a vida dos cidadãos bancarizados, foram abordados os 

quatros principais canais que são ATM, internet bank, atendimento por telefone e 

mobile banking com as respectivas evoluções ano a ano e as suas representações 

para o sistema financeiro, com fonte de geração de negócios além dos já tradicionais 

atendimentos presenciais nas agências. 

Retomando o objetivo central deste estudo quanto a importância dos canais 

digitais para agência bancária, comprovou-se que a era digital também chegou no 

meio bancário não como promessa, mas como realidade sustentável.  

Em relação aos dados apresentados conclui-se que o canal ATM permanece 

como o preferido pelos clientes para realização de retirada em espécie, os canais 

internet bank e mobile banking revelam o aumento da eficiência por parte das 

instituições financeiras que visam oferecer cada vez mais qualidade no atendimento 

e melhoria na experiência para o cliente que tem um banco cada vez mais digital, 

através do comportamento dos usuários ficou claro o movimento forte e contínuo na 

migração, pois em 2015 os dois canais corresponderam por mais de 54% do total 

das transações financeiras, onde internet bank com 33% e mobile banking com 21%. 
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