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Obrasileiro já faz de tudo
um pouco pelo smart-
phone: paga a conta do
restaurante, acertaacor-

rida do táxi, troca o canal na tevê
e até mede a frequência cardía-
ca. Mas, entre todas as facilida-
des que a tecnologia proporcio-
nou à vida moderna, uma das
que mais agrada é a possibilida-
de de realizar transações bancá-
rias, mesmo complexas, sem
precisar se deslocar a uma agên-
cia. Hoje, já é possível aplicar em
fundos de investimento e nabol-
sa, fazer transferências, contra-
tar financiamentos e depositar
cheques sem sair de casa.
As facilidades de acesso mu-

daram a forma comoo cliente se
relaciona com o banco. Mais
pessoas passaram a movimen-
tar a conta via internet e via ce-
lular em vez de presencialmen-
te. Os números mostram essa
migração. Há quatro anos, 14%
das transações eram realizadas
em agências. Hoje, esse percen-
tual oscila de 8%a10%. Enquan-
to isso, quase metade dos aces-
sos é feito pela internet e pelo
mobile banking.
Outra mudança de compor-

tamentodocliente tambémcha-
ma a atenção: até 2010, a praxe

era consultar a movimentação
bancária só uma vez por sema-
na. “Hoje, as pessoas olham o
saldo até três vezes ao dia”,
constata o chefe de canais digi-
tais para o Brasil doHSBC,Mar-
cello Veronese.
A maior procura inflou as es-

tatísticas de acesso bancário.
Em três anos, o volume de ope-
rações saltou 42%. O último da-
do disponível remete a 2013.
Naquele ano, foram 40,2 bi-
lhões de transações. São 11 mi-
lhões de acessos ao dia ou 12
mil transações por segundo. A
expectativa é de a expansão ser
ainda maior para os acessos
dos próximos anos. A maior
parte deles, porém, virá de
smartphones e tablets.
O uso do banco por esses ca-

nais cresce, todos os anos, a uma
velocidade de 121% desde 2007.
No mesmo período, os acessos
pela internet avançaram seis ve-
zes menos, numamédia de 18%
ao ano. Por caixa eletrônico, a
taxa é aindamenor: 5%.

Investimentos
Para atender à demanda, os

bancos tiveram de investir pesa-
do em tecnologia. O Banco do
Brasil prevê gastos de R$ 3,5 bi-
lhões em tecnologia da informa-
ção só em 2015. Já o Bradesco

Comércio eletrônico
Não são só os bancos que pas-

saram a voltar as atenções para a
inernet. A maioria das empresas
também vem intensificando a
atuação no comércio eletrônico.
Elas estão de olho emummerca-
do que cresce 30% ao ano e que,
só em 2014,movimentou R$ 39,5
bilhões, segundo dados da con-
sultoria E-bit.
As empresas estão interessa-

das em consumidores como a es-
tudante de letras Cáren Perazzo,
22 anos. Há quatro anos, ela ad-
quiriu o hábito de fazer compras
pela internet. Praticamente todos
os dias, a jovem garimpa a inter-
net atrás de ofertas e garante: de
objetos pessoais a livros, “tudo fi-
camuitomais barato” do que se
fosse compradonuma loja física.
Para Cáren, outra vantagem é

nãoprecisar se deslocar até a loja
física para procurar produtos,
que, muitas vezes, não encontra.
“Temmuitas coisasquenãoacho
aqui e, quando acho, são bem
mais caras.” Foi a partir dessa ex-
periência que, há cinco meses,
ela e a amigaKamilaChianka, 23,
resolveram revender na internet
alguns dos produtos que costu-
mavam comprar em sites estran-
geiros. Cáren garantiu que a loja,
especializada em filmes e séries,
tem sido umbomnegócio.

Avanço do consumo on-line
Clientes se habituam amovimentar a conta bancária pelo celular e a fazer compras pela internet, abrindo fronteiras de negócios

TECNOLOGIA

A revolução tecnológica, quemudou a forma de bancos e de operadoras de
telefonia fazeremnegócios, também está transformando o cotidiano das grandes
metrópolesmundiais. Em diversas cidades consideradas inteligentes, o uso da internet
já garantiu umamelhor qualidade de vida para a população. Um exemplo é o Recife,
onde pesquisadores estudam comomapear asmudanças climáticas com
smartphones. A ideia émapear pontos de calor e disponibilizar a informação para que
o cidadão possa cobrar dos governantes diretrizes de planejamento urbano que
desestimulem a construção de prédios altos ou políticasmais eficientes para conter o
desmatamento ou uso irracional de recursos naturais. Na África do Sul, durante a Copa
doMundo, em 2010, um sistema demonitoramento de imagens foi testado com
sucesso na prevenção de crimes. Câmeras foram posicionadas na entrada de estádios e
empontos de aglomeração de pessoas. Os equipamentos possuíamum software capaz
de identificar armas e possíveismovimentos suspeitos. Em questão de instantes, a
polícia poderia emitir um alerta emobilizar tropas para debelar ameaças terroristas.

Cidades inteligentes

Pedestre, use sua faixa.

HILUX 2014/15
SRV Diesel e Top

SW4 2014/15
SRV Diesel e Top

ETIOS 2015/15
X - A/C SEDÃ

ETIOS X - A/C 2015 HATCH

• Sistema multimídia
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e TV digital
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• Freios ABS

com EBD

• Motor 1.3
e 1.5

• Direção
elétrica

• Air bag
duplo

0%
IPIREDUZIDO

E TAXAAPROVEITE
A TAXA 0%

APROVEITE
A TAXA 0%

CONCESSIONÁRIAS TOYOTA DO DISTRITO FEDERAL
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APROVEITE AS ÚLTIMAS UNIDADES
DE HILUX E SW4 2014/15 COM

Ofertas imperdíveis
para você passar
mais tempo sorrindo
e menos tempo
fazendo conta.

Condição de financiamento válida exclusivamente para os seguintes modelos: Etios Hatchback X-A/C 1.3 Flex
2015/2015 e Etios Sedan X-A/C 1.5 Flex 2015/2015; Hilux Diesel SRV AT L/P Nav 4x4 (aro 16) 2014/2015 e

Hilux SRV AT L/P1 Nav 4x4 (aro 17); Hilux SW-4 Diesel SRV AT 4x4 5 lugares 2014/2015 e Hilux SW-4 Diesel SRV AT L/P1 Nav 4x4 7 lugares 2014/2015. *Etios Hatchback
X-A/C 1.3 FLEX 16V 5P MEC. ano/modelo 2015/2015 à vista R$ 39.950,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor),
pessoa física, com entrada à vista de R$ 23.970,00 (60%) e 24 prestações mensais, consecutivas e fixas de R$ 727,81. Taxa de juros pré-fixada de 0.00 % ao mês, equivalente
a 0.00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 266,06. Incluso na simulação acima: Cesta de Serviços no valor de R$ 950,00 e Taxa de Registro
de Contrato no DETRAN/DF R$ 271,62. Valor total financiado: R$ 17.467,68. Valor final do veículo: R$ 41.437,68. CET de 9,06%a.a. Estoque promocional: 03 unidades –
Adhara, 03 unidades – Saga, 03 unidades – Kyoto. ** Etios Sedan X-A/C 1.5 FLEX 16V 5P MEC. ano/modelo 2015/2015 à vista R$ 44.220,00 ou financiado com o Banco
Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada à vista de R$ 26.532,00 (60%) e 24 prestações mensais, consecutivas e
fixas de R$ 800,08. Taxa de juros pré-fixada de 0.00 % ao mês, equivalente a 0.00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 292,49. Incluso na
simulação acima: Cesta de Serviços no valor de R$ 950,00 e Taxa de Registro de Contrato no DETRAN/DF R$ 271,62. Valor total financiado: R$ 19.202,11. Valor final do
veículo: R$ 45.734,11. CET de 8,32%a.a. Estoque promocional: 03 unidades – Adhara, 03 unidades – Saga, 03 unidades – Kyoto. ***Hilux Diesel SRV AT L/P Nav 4x4 (aro 16)
2014/2015 à vista R$ 151.790,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada à vista de
R$ 91.074,00 (60%) e 24 prestações mensais, consecutivas e fixas de R$ 2.620,65. Taxa de juros pré-fixada de 0.00 % ao mês, equivalente a 0.00% ao ano + IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 958,05. Incluso na simulação acima: Cesta de Serviços no valor de R$ 950,00 e Taxa de Registro de Contrato no DETRAN/DF
R$ 271,62. Valor Total a ser financiado de R$ 62.895,67. Valor final do veículo: R$ 153.969,67 CET de 3,47%a.a. Estoque promocional: 03 unidades – Adhara, 03 unidades –
Saga, 03 unidades – Kyoto. ****Hilux SW-4 Diesel SRV AT 4x4 5 lugares 2014/2015 à vista R$ 184.850,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC
(Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada à vista de R$ 110.910,00 (60%) e 24 prestações mensais, consecutivas e fixas de R$ 3.180,17. Taxa de juros pré-
fixada de 0.00 % ao mês, equivalente a 0.00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1,162,59. Incluso na simulação acima: Cesta de Serviços
no valor de R$ 950,00 e Taxa de Registro de Contrato no DETRAN/DF R$ 271,62. Valor Total a ser financiado de R$ 76.324,21. Valor final do veículo: R$ 187.234,21. CET de
3,11%a.a. Estoque promocional: 02 unidades – Adhara, 02 unidades – Saga, 02 unidades – Kyoto. A alteração de qualquer das condições do financiamento acarretará novo
cálculo do CET. As condições de financiamento estão sujeitas à análise e aprovação de cadastro pelo Banco Toyota e poderão ser alteradas se houver alterações significativas
no mercado financeiro, sem aviso prévio. Tabela de Preços Sugeridos ao Público (Janeiro 2015) disponível no site www.toyota.com.br ou na recepção das concessionárias.
Promoção válida somente para vendas dos veículos 0km dos estoques das concessionárias de 10 a 31/01/2015 ou até o fim dos estoques, não sendo cumulativa com outras
promoções/ofertas, nem com benefícios e/ou vantagens conseguidos em negociações de vendas anteriores. Reservamo-nos o direito de corrigir qualquer falha e/ou erro
gráfico, bem como alterar preços e condições comerciais sem prévio aviso. A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem para uso particular
e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou o site www.toyota.com.br para
obter mais informações. Imagens meramente ilustrativas.

SAC: 0800 703 02 06 cliente@sac.toyota.com.br

Todos juntos fazemum trânsitomelhor.

SAGA – Subida do Colorado - 61 3577-9000 - www.gruposaga.com.br
ADHARA – Saída Sul - 61 2108-7878 – www.adharaveiculos.com.br

KYOTO – SIA Trecho 1 - 61 2103-5900 – www.kyotomotors.com.br
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diz investir R$ 4 bilhões ao ano
em inovação e tecnologia digi-
tal. Os gastos já deram resulta-
do, garante o diretor de Canais

Digitais do banco, Luca Caval-
canti. Em 2014, um quarto das
transações realizadas partiu de
celulares e 41,8%, do internet

banking. “Todas as nossas ope-
rações convergem para um uni-
verso digital. É umcaminho sem
volta”, conta.
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