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Ao longo dos últimos anos, os aplicativos oferecidos pela Tecnologia da Informação 
disseminaram-se de maneira rápida e constante. Soluções wireless, VoIP e aplicativos móveis, 
entre muitas outras, se incorporaram de maneira efetiva aos segmentos verticais da indústria. 
No segmento financeiro financeiro não foi diferente. Um pouco menos alinhado ao universo 
puramente “high-tech”, esse setor já usufrui plenamente de todas funcionalidades oferecidas 
pela TI, e essa utilização tende a aumentar cada vez mais. 
 
O setor financeiro foi, aliás, o responsável por 23% do investimento em TI feito no Brasil em 
2005, segundo a pesquisa “Brazil IT Spending Trends 2005: Finance”, feita pela consultoria 
IDC. Os bancos responderam por 72% dos gastos totais em tecnologia feitos por esse 
segmento. 
 
Ainda segundo a pesquisa, a tendência é que, em 2006, os investimentos que forem feitos 
pelo setor financeiro sejam voltados principalmente para as tecnologias de segurança, por um 
aumento do número de fraudes e violações dos sistemas eletrônicos. Isso ocorre porque 
Bancos e demais instituições demandam redes extremamente confiáveis, que garantam um 
correto fluxo de dados e a integridade e confidencialidade das informações sobre seus clientes.  
 
A conjuntura internacional também contribui para que o investimento em sistemas e 
tecnologias de segurança da informação seja uma prioridade para a área financeira. Basiléia 2, 
Sarbanex-Oxley e outras leis surgidas no rastro de mega escândalos financeiros demandam 
estratégias para superar obstáculos tecnológicos e elaborar bancos de dados cada vez mais 
confiáveis e menos vulneráveis a ataques. 
 
Entretanto, há ainda muitos outros benéficos que a tecnologia de ponta pode traz ao ramo das 
finanças. A necessidade de diminuir os gastos com ligações telefônicas, por exemplo, fez com 
que as soluções VoIP se expandissem de forma particularmente acentuada. Além dos custos 
reduzidos com ligações interurbanas, a telefonia IP permite disponibilidade e portabilidade sem 
custo adicional, de maneira segura e valendo-se de qualquer tipo de conexão com Internet.  
 
Em um grande banco, portanto, a adoção do VoIP traz vantagens palpáveis. Agências e 
escritórios espalhados pelo país e pelo mundo podem fazer quantas ligações telefônicas 
desejarem, pagando apenas o preço de chamadas locais. Assim sendo, paulatinamente as 
instituições eliminam seus sistemas PABX e aderem à telefonia IP. Essa migração acompanha 
uma tendência mundial, já que pesquisa feita pela consultoria norte-americana Empirix estima 
que até 2009, 60% ligações nas empresas sejam feitas através do sistema VoIP.  
 
Outro recurso que permite diminuição expressiva de gastos, e tem sido empregado pelo 
mercado financeiro é a videoconferencia. Trata-se de um recurso que, além de agilizar, 
permite uma redução aproximada de 80% nos custos com reuniões e treinamentos, pois 
elimina a necessidade de deslocamento físico. A tecnologia foi aprimorada no decorrer dos 
anos, e atualmente o uso da videoconferência já é uma realidade no meio corporativo.  
 
Redução de gastos, maior agilidade, maior segurança, maior confiabilidade. Essas são 
premissas do século XXI, e o setor financeiro só tem a ganhar com a larga utilização da 
tecnologia de ponta. Tudo indica que essa demanda aumente cada vez mais, e que esse 
segmento responda por parcela significativa dos U$ 12 bilhões que o mercado de TI deve 
movimentar em 2006 no Brasil.  
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