
Escritório Virtual – virtualização do acesso a serviços 
financeiros para sua democratização 

Nome Escritório Virtual do Banco Nacional da Costa Rica (BNCR) 

Objetivo 

Aumentar a cobertura dos serviços, reduzindo os custos de transação 

para o cliente por meio da potencialização e maximização do 
desenvolvimento da força de trabalho do banco expandindo seu 

horizonte de ação; do estabelecimento de conexão segura com 

executivos do banco para prestação de importantes serviços financeiros, 
24 horas por dia, 365 dias ao ano, dentro e fora do país; e do 

oferecimento de serviços financeiros de maior qualidade e 
disponibilidade, no conforto do seu escritório, casa ou empresa. 

Público-alvo Micro, pequenas e médias empresas costarriquenhas 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Todos os setores econômicos 

Justificativa 

O Escritório Virtual está alinhado ao mandato social e aos objetivos do 
Banco Nacional da Costa Rica (BNCR) e do BN-Desenvolvimento, pois 

visa canalizar créditos para o desenvolvimento como mecanismo 

oportuno, adequado e orientado para setores com capacidades e 
potenciais para melhorar seus níveis de eficiência.  

É a concretização de uma filosofia de trabalho ao qual “os executivos são 
os que visitam clientes em seus negócios” apoiados por ferramentas 

tecnológicas avançadas que contribuam para a qualidade de serviço, 
redução dos custos de transação e tempos de resposta, eliminando assim 

o retrabalho e tramites administrativos desnecessários, inclusive por meio 

de acesso remoto para realizar uma gestão eficiente de vendas e de 
relacionamento com sua carteira de clientes. 

Contexto geográfico Costa Rica 

Ano de 

implementação 
2007 

Descrição das 

atividades e serviços 
realizados 

 Prestação de serviços financeiros e não financeiros adequados às 

necessidades dos clientes. 

 Atendimento personalizado por meio de visitas a clientes. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Resultados qualitativos alcançados: 

 Redução dos custos de transação para o cliente. 



 Melhor qualidade do serviço. 

 Melhor relacionamento com o cliente (CRM) com fidelização e 

aprofundamento da relação e da confiança. 

 Alfabetização financeira dos empresários por meio de uso intensivo de 

tecnologia eletrônica. 

 Aumento do número de visitas e expedientes tramitados. 

 Eliminação de processos físicos e de alocação de espaço. 

 Impactos sociais desejáveis para os executivos do banco por meio de 
maior equilíbrio entre trabalho e família (tele trabalho) 

 Redução de impactos ambientais pela redução da emissão de 

poluentes via menor circulação de veículos. 

Resultados quantitativos alcançados: 

 Acessibilidade – instalações nas empresas, ou próximas, e 200.000 

clientes do banco fazem suas transações por meio da Internet 

Banking. 

 Equipe com 58 executivos BN-Desenvolvimento, 6 parceiros de 

terceirização de serviços, 10 gestores de negócios e 21 equipes de 

suporte técnico. 

Instituição Executora 

Nome Banco Nacional da Costa Rica (BNCR) 

País Costa Rica 

Setor 

O BNCR fornece programas aos setores da sociedade que não são 
normalmente atendidos pelos bancos tradicionais.  

O banco também promove serviços de apoio a estes setores de modo a 
aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos em que participa, 

estimulando o empreendedorismo na Costa Rica.  

Por meio do BN-Desenvolvimento, o BNCR se tornou o líder nacional em 
empréstimos ao setor micro, pequenas e médias empresas. 

Clientes 
Micro, pequenas e médias empresas não tradicionalmente assistidas 

pelos bancos tradicionais. 

Tamanho 
150 agências e 200 executivos bancários especializados no financiamento 
e desenvolvimento do setor. 



Instituições Parceiras 

Nome Banco Nacional de Desenvolvimento 

Setor Governo 

Papel 

Desde sua criação o BN – Desenvolvimento tem prestado serviços 

financeiros abrangentes focados não somente no crédito, mas também 

no atendimento de outras necessidades financeiras dos pequenos 
negócios em todos os setores econômicos. Distingue-se por: 

 Atendimento personalizado por meio de visitas a clientes. 

 Cobrança por serviços a taxas de mercado (não subsidiado) com 

enfoque na sustentabilidade do programa e dos clientes. 

 Rede de parceiros de instituições públicas e privadas. 

 Enfoque na especialização também por meio de atividades 
operacionais que visem melhorar a performance dos negócios 

existentes e potenciais, estimulando qualidade, produtividade, 
competitividade e seu caráter inovador. 

 Financiamento a histórias empresariais de sucesso. 

 Prestação de serviços financeiros e não financeiros adequados às 

necessidades dos clientes. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Escritórios bancários virtuais requerem para replicação em larga escala a 

pré-existência de robustas plataformas tecnológicas de virtualização.  

Além disso, existem desafios a serem vencidos principalmente no meio 
rural, que representa universo relevante em diversos países como Brasil, 
onde a infraestrutura tecnológica e a inclusão digital ainda são precárias. 

A prática contribui para se levar soluções relativamente pouco onerosas 

com vistas a melhorar o acesso a serviços financeiros, inclusive no meio 
rural. No entanto, para sua replicação no Brasil, ainda se requer um 

processo de melhoria da infraestrutura tecnológica e de inclusão digital, 
em todo o território nacional, mas principalmente nas áreas rurais. 

Conclusão 

O Escritório Virtual é resposta inovadora para o atendimento de 

pequenos negócios. A solução quebra paradigmas em torno da questão 
da redução dos custos transacionais para o cliente sem aumentar os 

custos de operação para o banco. 

 


