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O motor
da TI brasileira
Com investimentos que crescem sempre acima do PIB nacional, o setor financeiro não é somente o
que mais investe em TI, como também a grande alavanca por trás das inovações tecnológicas. Novas
ações indicam forte preocupação com a produtividade, redução ainda maior dos custos - e por isso
discutem o compartilhamento da infra-estrutura operacional - e aumento da segurança



N
os últimos cinco anos o que
era evidente se tornou
quase que mandatório: os
bancos se tornaram
sinônimo de inovação no
Brasil. E não apenas quanto

aos volumes de investimento, mas
também pelo caráter inovador da indústria.
Em 2006, de acordo com números da
Febraban, o setor deverá aportar
R$ 14,5 bilhões em produtos e serviços,
um número que deve crescer acima do
PIB no próximo ano, podendo chegar a
30% de aumento.

Nesse início de século é possível
registrar também que o ritmo de fusões
entre as instituições foi acelerado e
oferece exemplos de integração dos mais

complexos e importantes. O caso
Banespa-Santander é mais que exemplar,
afinal o Banespa era uma instituição
estatal com todos os problemas inerentes
a uma empresa com esse perfil, e com o
agravante de ser um banco com
atribuições e tamanho de grande monta,
deglutido por uma instituição de origem
multinacional ainda jovem e em
crescimento no País.

Assim como os volumes de
transações, orçamentos e investimentos
são eloqüentes, os desafios do setor no
sentido de continuar a ser competitivo,
seguro e eficiente são igualmente
gigantescos. "Integrar os canais, fazer a
gestão dos clientes e melhorar o
relacionamento com o correntista depende

da melhoria dos processos, e isto não é
algo tão natural, ainda mais quando se
pensa na mega estrutura dos bancos",
admite Sérgio Ferry, diretor de Financial
Services da BearingPoint.

O Brasil possui um setor na
vanguarda mundial. Pelo menos é isso
que todas as pesquisas realizadas por
aqui, como a da E-Consulting
comparando outros países. A consultoria
aponta que o Brasil segue na liderança
de atividades de e-banking e tem o SPB
(Sistema de Pagamentos Brasileiro) como
um diferencial importante na oferta de
serviços para os clientes a partir da
adoção de TI. Corrobora a tese que
aponta que a tecnologia da informação
tem sido o grande pilar dos serviços do
setor, mas faz um alerta: por conta do
alto custo dos serviços e sistemas no
Brasil, bancos de menor porte podem
retardar a sua evolução tecnológica.

No geral, a E-Consulting acredita
que algo como US$ 9,5 bilhões ou mais
de R$ 19 bilhões serão investidos pelo
setor em TI este ano. "Os recursos são
grandes e crescentes, mas serão finitos.
Ao gastar em uma compra de outra
instituição ou no processo de fusão,
eles acabam desviando menos recursos
para TI", alerta Daniel Domeneghetti,
sócio da E-Consultíng.

Priorizar é preciso
A prioridade dos bancos evoluí de

acordo com o próprio tamanho da
instituição, mas o básico atende pelo
binômio contingência/disponibilidade,
uma dícotomia ligada aos preceitos de
controle do setor impostos pelo mercado
como acontece com o Basiléia 2 ou
mesmo a Sarbanes-Oxley. Assim como
investir em segurança e na defesa de
fraudes é uma prioridade máxima, outros
temas em alta são a integração, a
constante manutenção de sistemas e o
aumento dos canais bancários - como
os correspondentes bancários, resultado
direto da estabilidade monetária.

"As perspectivas de investimento
seguem boas, entre elas o atendimento
da população de baixa renda que está
levando a bancarização a este segmento
e propiciando acesso a crédito",
corrobora Ailtom Barberino do
Nascimento, diretor do setor financeiro
da Stefanini IT Solutions. E, ainda em
2007, é bem possível que a troca de
sistemas internos passe por uma
acelerada incorporação de pacotes.

"De vários pontos, elegeria o
gerenciamento dos ambientes
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tecnológicos como algo extremamente
complexo e premente hoje, principalmente
dentro do ambiente distribuído", admite
Fábio Pessoa, diretor do segmento de
serviços financeiros da IBM. Além das
preocupações do dia-a-dia, a palavra
mágica "inovação" permeia toda a pauta e
os projetos de investimentos dos bancos
em TI. Já Edson Silva, presidente da
Nexxera, acredita que o mercado crescerá
muito no que se refere a gestão da
informação, o que exigirá dos bancos
ferramentas não engessadas e sim,
soluções que permitam a integração com
à cadeia ao qual a empresa se relaciona.

No geral, dentre as premissas básicas
de um projeto no setor diante de tantos
ínputs necessários, a mais evidente é gerar
ganhos na eficiência e ampliar a escala de
negócios, isto é, agregar valor ao cliente.
"Isso proporciona otimização de recursos
e, como conseqüência, temos redução de
custo, tornando a empresa mais
pompetitiva. A tecnologia deixou de existir
apenas para corrigir erros, hoje ela gera
melhorias na cadeia de negócios", aponta
Nascimento, da Stefaníní.

Quanto ao perfil dos projetos, o
mais comum é que a tecnologia
provoque mudanças nos processos de
negócios das instituições. "A
implementação de um projeto no setor
ifinanceiro tem como uma das principais
funções aumentar a capacidade dos
sistemas em atender melhor ao cliente
no auto-atendimento e gerar acesso às
operações da instituição em qualquer
parte a qualquer tempo", explica
Nascimento. Por esta razão surgem
lantos novos canais de distribuição e o
desenvolvimento rápido de soluções que
levam o acesso a estes canais é puro
alinhamento de tecnologia e negócios.

Legado perigoso
Um problema, no entanto, começa a

chamar a atenção quando se fala em
processos de negócios, especialmente os
alinhados aos sistemas legados. "Temos
trabalhado muito em disponibilidade e
contingência. Integração de sistemas é
novo, mas consistente. É algo que todos
os bancos terão que fazer", garante
Pessoa, da IBM.

A grande muralha de sistemas
legados, em sua maior parte escritos ainda
em linguagens que se identificam com a
década de 80 ou, na melhor das
hipóteses, com os anos 90, ainda se
constitui no grande desafio do setor,
reflexo direto da reserva de mercado e da
utilização indiscriminada de maínframes.

"Algo como 60% ou mais das regras de
negócios dos grandes bancos está escrita
em Cobol. As instituições se perguntam:
como fazer essa migração? É complexo
de responder, mas elas precisam agir
rápido, porque com a queda
dos juros, é necessário ser
ainda mais competitivo",
garante Ferry, da BearingPoint.

A cura passa, entre
outras coisas, por promover
uma verdadeira cirurgia com o
paciente respirando, porque os
bancos não podem parar. No
entanto, ainda não se sabe ao
certo quando ou mesmo o
lugar exato do primeiro corte.
"Muitos bancos já enxergam os sistemas
com códigos antigos como um risco
operacional, mas não conseguem definir
como é possível fazer essa mudança",
define Alejandro Picos, vice-presidente da
divisão de finanças da Unisys para a
América Latina.

Existem soluções de emergência.
"No curto e médio prazo vejo uma
tentativa de otimização dos sistemas e
isso ainda não passa pelo uso de pacotes.
Com exceção de soluções de cunho
administrativo, que podem e devem ser
substituídos por pacotes", aponta Pessoa.
O problema é que os ERPs de grande
porte ainda não entendem totalmente o
mercado bancário. Mesmo a gigante
alemã SAP não possui um produto
totalmente voltado para o segmento, os
módulos do pacote podem ser utilizados
em áreas menos nobres, e nem mesmo
neste nível abrangem tudo o que um
banco faz.

Especializada na área bancária, a
desenvolvedora nacional attps Informática
é uma das poucas que possui uma
solução empacdtada específica: o
Finansys. Uma solução específica para
gestão do mercado financeiro, com
módulos voltados para o processamento
das operações diárias, eventos contábeis

e gerenciamento de
informações de instituições
financeiras de diferentes
perfis. "Desde seu
lançamento, em 1996, o
Finansys vem
acompanhando e
antecipando as
necessidades tecnológicas
do mercado", argumenta
salienta Élcio Mansur, vice-
presidente da attps.

Ao longo de 10 anos, os seis
sistemas iniciais do Finansys se
transformaram em 19 módulos integráveis,
que já operam em 35 dos maiores bancos
nacionais e internacionais que atuam no
País, entre eles, ABN AMRO, Banco do
Brasil, Banco Alfa, Banco Santander e
Deutsche Bank. "O Finansys é mais do
que apenas um recurso tecnológico. É
uma ferramenta poderosa de apoio à
tomada de decisões", salienta Leonardo
Hermeto, gerente de mercado da
companhia. A solução tem um parque
instalado de 120 sistemas e registra um
crescimento médio anual de vendas da
ordem de 35%, com uma previsão de
repetir o desempenho em 2006, o que
projeta um faturamento de R$ 9,5 milhões
do produto.

Outra saída possível é o uso da
arquitetura SOA, que surge como uma
forma de realizar a migração e a
integração entre os sistemas de forma
mais fácil e suave. "Mas é algo que deve
ocorrer no próximo ano, o Brasil ainda não
possui o nível de maturidade necessário



para alavancar maiores investimentos este
ano. A oferta dos fornecedores melhorou
muito, como a nossa, no entanto, isto
demora para se efetivar", aponta Pessoa,
da IBM.

A vez do Linux?
Falando em sistemas, o uso do Linux

pelo setor financeiro tem surgido como
uma pergunta freqüente para se entender
a abrangência da plataforma no mercado
brasileiro. É certo que o Governo e os
seus bancos são alavancas importantes,
porém, a fotografia atual é do uso do
Linux em sistemas isolados, ainda fora do
ambiente de missão crítica.

"Temos percebido que algumas
empresas vêm testando o
Linux além do nível
departamental, mas essa
atitude ainda é muito
tímida. A plataforma tem
seu espaço e uma boa
proposta, entretanto ainda
há uma certa resistência do
mercado que com o tempo
tende a diminuir", admite
Nascimento, da Stefanini.
Alguns bancos, no entanto,
começam a analisar com
mais assiduidade a
possibilidade de colocar
Linux em seus mainframes
e até mesmo como base
para a entrada de módulos de pacotes de
gestão em áreas que não são core dos
seus negócios, como RH.

Paulo Tabarelli, diretor de finanças
para América Latina da Sun Microsystems
, aponta que o uso do Linux é crescente,
mas ainda baixo. Porém, como as

preocupações com segurança, custo e
usabilidade estão entre as mais prementes
dos bancos, eles tendem a avançar em
uma nova tecnologia de um modo mais
ponderado. "As instituições ainda não
encontraram a estabilidade necessária nos
sistemas abertos. Tanto é verdade que
não existem projetos de grande vulto nos
bancos comerciais", argumenta Alejandro
Picos, da Unisys.

Outsourcing ou nada
Pessoa, da IBM, aponta que existe

uma barreira cultural que trava a
terceirização de projetos nos bancos.
Assim como é possível deduzir que existe
a resistência na diminuição dos quadros

de desenvolvedores de
sistemas internos. "Isso
pode começar a mudar,
movido pela idéia de que
pode proporcionar
redução de custos",
admite o executivo da big
blue. O mais comum, ele
aponta, é a terceirização
de sistemas de impressão
ou de atividades de data
center na redundância.

"A cultura está
mudando, a alternativa de
terceirização não era
presente e agora se
tornou uma realidade. Mas

um tema como o desenvolvimento de
soluções segue polêmico", garante
Armando Netto, diretor de projetos para o
mercado financeiro da Unisys. Entre os
projetos de maior demanda, o executivo
fala da gestão de ATMs e, agora, em
projetos de BPO (Business Process

Outsourcing) ou reengenharia de gestão
de processos.

Para evangelizar o rico e sensível
cliente, a estratégia da Stefanini passa por
mostrar às instituições que o
desenvolvimento de sistemas offshore
pode gerar redução de custos e respostas
adequadas. "Sistemas não é o negócio do
cliente. Além disso, nós estamos
constantemente investindo em novas
metodologias e certificações para garantir
ainda mais a eficiência e qualidade",
compara Nascimento, da Stefanini. A
oferta de soluções da consultoria está
divida em três linhas principais:
consultoria de negócios, tecnologia e
soluções. Em consultoria, o foco é
proporcionar automatização dos
processos internos, melhoria da
performance e redução dos custos,
gerando aumento na capacidade de
realização de negócios e competitividade.
Entre as soluções mais complexas está o
BPO. "A demanda por esta última
modalidade tem crescido muito. Para se
ter uma Idéia, crescemos 200% nessa
área. Mas acredito que o boom da
atividade será no ano que vem", completa
Nascimento.

Edson Silva, da Nexxera, também
identificou um maior interesse no
mapeamento e automatização de
processos, agilizando a captura,
eliminando fraudes e erros e buscando
ferramentas que, além de atenderem a
este escopo, garantam visibilidade e
gestão mais segura sobre seus processos
financeiros. "Há muitos anos o "carro-
chefe" foi o EDI, e agora os bancos
desejam um conjunto agregado de
funções de segurança, total automação,



consolidação de dados, gerenciamento
dos processos de integração com os
bancos e modalidades de integração",
aponta.

A aposta da Unisys passa pela
gestão de redes - com o uso inclusive de
thin clients - e um exemplo concreto do
gerenciamento oferecido para o setor é o
projeto ligado ao Unibanco (veja mais no
BOX: Rede de 19 milhões de clientes). E
ainda em segurança e novas formas de
pagamento. "Segurança é algo explosivo
principalmente pela expansão dos canais
de atendimento dos bancos, como os
correspondentes bancários, o uso
intensivo da Internet e suas múltiplas
transações", garante Netto.

Também especializada em redes,
quase um sinônimo do tema, a Cisco
preparou seu porftólio de soluções para o
setor financeiro partindo de premissas
básicas, como auxiliar essas instituições a
se adequarem aos novos padrões de
governança definidos pelo Basiléia II e pela
Sarbanes-Oxley (SOX), que terão impacto
direto no risco operacional. Para isso, a
Cisco oferece uma série de soluções de
business ready datacenter e disarter
recovery, dentro do conceito de arquitetura
orientada a serviços, o SOA.

Outro investimento é no aumento da
produtividade, transformando o canal de
comunicação, seja ele a agência, postos
de atendimento, correspondentes
bancários, etc., no que está sendo
denominado "agência do futuro". Esse
conceito tem o objetivo de permitir a oferta

de múltiplos serviços para promover a
oferta cruzada de produtos e serviços e,
ao mesmo tempo, reduzir o churn, ou
seja, a perda de clientes. A base de tudo
isso está construída sobre os ISR
(Roteadores de Serviços Integrados),
equipamentos voltados para as agências
que, em uma única "caixa", oferecem
serviços wireless, segurança e
comunicação unificada - com VolR
mensageria unificada, meeting place e
plataforma de colaboração.

Um exemplo disso é o projeto
desenvolvido junto ao HSBC. "Trata-se de
uma parceria operacional que permite a
simulação de uma "agência do futuro",
dentro das facilidades da Cisco em

Londres. Estamos em conversações com
diversas instituições financeiras em todo o
mundo para operacionalizar esse modelo
", garante Carlos Carnevali Jr, gerente da
área de financial services da Cisco.

Atendimento e ATMs
Fortemente voltada para o

atendimento bancário, a Itautec oferece
soluções de auto-atendimento,
biometria, tratamento de imagem,
software de gerenciamento, monitoração
e controle de ATMs, assistência técnica e
suporte. As soluções desenvolvidas no
Brasil são utilizadas em instituições
financeiras locais e no exterior. "Nossa
premissa é entender da cadeia de
negócio do cliente. Cada instituição
financeira tem a sua estratégia e
acompanhamos os movimentos de
mercado nos preparando para atender às
exigências", diz Antônio Martins
Bernardino, gerente executivo da Itautec.

A companhia oferece ainda serviços
de outsourcing que evoluem dos insumos
aos equipamentos necessários,
gerenciando a logística da operação e
provendo o serviço de campo.
Perguntado como a empresa rompeu a
barreira de estar vinculada a um banco, o
executivo responde: "a Itautec
preocupou-se em entender o negócio
dos clientes e ofereceu soluções
inovadoras com tecnologia de ponta,
utilizando-se de uma grande capilaridade
e especialização na área de serviços
financeiros".

REDE DE 19 MILHÕES DE CLIENTES

Jm projeto que agrega suporte, manutenção e gerenciamento de rede para mais de 17 mil
equipamentos de automação bancária, 7,5 mil caixas eletrônicos, distribuídos em 1.150 agências no
Brasil. Uma infra-estrutura de atendimento que é utilizada, hoje, por mais de 19 milhões de clientes

do Unibanco. Este contrato para terceirização de serviços voltados para a infra-estrutura de atendimento
tem valor de R$ 105 milhões, duração de cinco anos e caráter de exclusividade de serviços com a Unisys -
antes feito por duas companhias distintas.

A Unisys atua com o banco há três anos e esse novo projeto visa a agilidade competitiva da instituição,
aumentando a disponibilidade de sua tecnologia e infra-estrutura - que ganha maior eficiência -, além de
redução de custos. "Delegando o suporte da nossa infra-estrutura à Unisys, que possui experiência em
outsourcing e conhecimento no setor financeiro, criamos uma parceria valiosa, que nos permite concentrar
recursos para a oferta de novos serviços para os clientes", admite Geraldo Travaglia Filho, vice-presidente
corporativo de planejamento, controle, operações e relações institucionais do Unibanco.

Os serviços de outsourcing e correlatas que a Unisys prestará ao Unibanco são:
• Suporte e manutenção de caixas eletrônicos (ATMs) e emissores de cheques;
• Suporte e manutenção de equipamentos de automação bancária, como PCs, laptops, servidores,

dispositivos de rede e impressoras;
• Serviços de helpdesk de TI para os funcionários dos serviços bancários do Unibanco, por meio do

MSC (Centro de Serviços Gerenciados) da Unisys, em S. Paulo;
• Monitoramento remoto da rede de caixas eletrônicos do banco, a partir da sala de controle remoto

de redes do MSC da Unisys.

"Temos
trabalhado
muito em
disponibilidade e
contingência.
Integração de
sistemas é novo,
mas consistente.
É algo que todos
os bancos terão
que fazer",
FÁBIO PESSOA,
DIRETOR DO
SEGMENTO DE
SERVIÇOS
FINANCEIROS
DA IBM.
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Já a Sun concentra as suas
atividades na área financeira em soluções
como a Regulatíon Comppliance, que
adequa a instituição aos preceitos da
Basiléia 2 e a Sarbanes-Oxley, com foco
na governança de TI, risco e crédito.
Outra vertente de projetos é na arquitetura
das agências em plataforma Java,
chegando a abranger até mesmo o
gerenciamento do call-center e
administração de ATMs.

Esse acrônimo, aliás, faz parte de
uma sentença que é discutida todos os
anos pelo setor: o compartilhamento dos
ATMs e a montagem de uma rede única
que barateie o canal para todas as
instituições bancárias. "A centralização é
uma tendência, não tem o menor sentido
o Brasil ter um número de caixas de
atendimento concorrendo entre si, muitas
vezes um ao lado do outro. Vai acontecer
a convergência, é algo que deve ser
acelerado em dois anos, no máximo",
garante Ferry, da Bearingpoint,

Bernardino, da Itautec, talvez pelo
vínculo com um dos maiores bancos
brasileiros, acredita que: "o assunto é
inerente a cada instituição financeira e está
alinhado com sua política
comercial/operacional. A Itautec está
preparada para trabalhar com vários
cenários", completa.

Tendências do setor
Uma tendência tecnológica crescente

é o de mobile banking, que agrega mais e
mais as funcionalidades ao já consolidado
internet banking. Com o progresso dos
meios remotos nasce o conceito de
banco móvel, ou LBS - Location Based
System -, que agrega propostas como
anywere, anytime, imagem, wireless e
cartão, que são iguais a sua localização,
autenticação e o uso universal.

Uma das questões mais
presentes quando se fala em
instituições financeiras é a da
segurança. E a preocupação
agora tem nome: gerenciamento
de identidade. Esse conceito
perpassa todas as formas de
busca de integridade de
informações e atinge o grande
fantasma que persegue as
atividades do canal de Internet
Banking, as fraudes. Afinal, algo
como 80 a 90% das transações,
dependendo do banco, são
feitos por meio eletrônico.

"No campo da segurança, temos
trabalhado muito em aplicações de mobile
banking. Existem visões bem distintas, mas

DINHEIRO NA MÃO E NO CELULAR

Não é ficção, é possível transferir fundos e pagamentos pelo celular. Após o
lançamento do primeiro protótipo em 2003 em parceria com a Vivo, a solução
foi adotada pelo Banco do Brasil, os clientes do banco podem em qualquer

cidade do país acessar suas contas bancárias através de seus telefones celulares
com todas as mesmas características de autenticação e de segurança. Exatamente
igual aos serviços bancários efetuados pela Internet.

O aplicativo do Banco do Brasil, que está disponível para download no serviço
Vivo Downloads, é compatível com diversos aparelhos e possibilita que os usuários
façam consultas relacionadas ao balanço bancário, recebam extratos e permite que
sejam efetuados pagamentos e transferências de recursos. Todas as transações
estão asseguradas através de um nível adicional de criptografia simétrica, sobre o
SSL 128 bits. Uma solução que está baseada na tecnologia desenvolvida pela
EverSystems, que possibilita desempenho do aplicativo ao mesmo tempo que
garante, máxima segurança e uma interface gráfica que facilita a navegação e a
execução das operações, melhorando significativamente a experiência do usuário.

Mas as fraudes, coibidas em grandes
operações de prisão no ano passado,
ainda seguem a manchar a reputação das
instituições financeiras e amedrontar os
correntistas. A meta é buscar soluções
que não inibam o uso do canal de acesso
pelo cliente, seja Internet, ATM, celulares
ou outras formas. Alguns bancos como o
HSBC em segmentos de clientes mais
abastados e em nível mundial utilizam o
token como solução, mas ele ainda não é
para todo mundo. "É uma alternativa,
porém é preciso estudar a sua viabilidade
financeira", admite Pavão, da
EverSystems.

No quesito segurança, uma questão
nevrálgica para o segmento, o tópico
deixa de ser despesa e passa a ser um
investimento por conta da necessidade de
resguardar a integridade das informações,
dos ativos e até mesmo da imagem das
instituições. Pesquisa da E-Consulting
afirma que:" atualmente, as ações de
segurança são sempre reativas. Porém,
as novas tecnologias deverão prover a
segurança necessária".

Em resumo, a segurança se tornou
prioridade máxima e precisa ser resolvida,
por meio de soluções globais e
alavancada através de acordos
internacionais e muitas vezes de leis
específicas, algumas inexistentes (como a
do crime eletrônico no Brasil). "Em suma,
ela deverá obrigatoriamente passar para
um estágio pró-ativo, que abrange
identificação do cliente, criptografia,
autenticação de mensagens na captura",
aponta o mesmo documento. Já a
tecnologia sem fio ganha cada vez mais
força e o seu uso como canal de acesso
dos clientes tende a se estender ainda
mais com a padronização da tecnologia.

essa modalidade é repleta de desafios de
segurança. Acabamos atuando fortemente
como consultores, por termos experiência

de anos e anos no tema",
admite Raul Pavão, diretor
de marketing da
EverSystems. Para se ter
uma idéia da possível
expansão da atividade
móvel, o número de
pessoas que possuem
celulares hoje é maior até
mesmo de quem é
correntista em banco e o
triplo de quem faz acesso
pela Internet, que por sua
vez ainda não tem toda
essa massa de pessoas
acesso um Internet

banking. Um exemplo de migração para o
mobile é o do Banco do Brasil (veja mais
no Box: Dinheiro não mão é no celular).

Text Box
Fonte: TI Inside, ano 2, n. 14, p. 20-26, jun. 2006.




