
Novo paradigma? 
 
Estratégia do ABN Amro Bank de terceirizar grande parte de sua área de TI sinaliza mudanças no 
setor financeiro. 
 
Um dos maiores contratos de terceirização do mundo está gerando polêmica no mundo de TI: o 
da infra-estrutura do ABN Amro Bank para a IBM, por 1,5 bilhão de euros, com duração de cinco 
anos e que entra em vigor no Brasil a partir da semana que vem.  
 
De acordo com o banco holandês, a IBM ficará responsável pelos setores de servidores e 
armazenamento, desktops e impressoras, gestão de bancos de dados além dos projetos em 
software.  
 
As empresas indianas Infosys e Tata Consultancy Services, também no seleto grupo de terceiros, 
farão o desenvolvimento de aplicações e suporte, sendo que a primeira atuará na Ásia e nos 
Estados Unidos e a segunda, na América Latina e Europa. Infosys, Tata e IBM, trabalharão em 
conjunto com a Accenture e outra empresa indiana de software, a Patni Computer Systems, para 
desenvolver as aplicações para o banco. A Electronic Data Systems continuará a trabalhar em TI 
na infra-estrutura da unidade de negócios da ABN, conforme contrato assinado em 2003.  
 
No total, a estratégia de terceirização está avaliada em 1,8 bilhão de euros. Os acordos 
começaram a ser postos em prática no início de setembro e entrarão em vigor gradativamente 
nos 18 meses seguintes.  
 
O objetivo da terceirização, segundo Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca, que acabou de deixar o 
cargo de CIO no Brasil para assumir a diretoria regional da instituição na América do Sul, é 
“promover a sinergia global da instituição em seus mais de 76 países, melhorando o desempenho 
e a eficiência operacional”. O projeto promete gerar 258 milhões de euros de economia anual de 
2007 em diante. Combinada com outras iniciativas, a área de TI ajudará o banco a atingir uma 
redução de gastos de 600 milhões de euros por ano a partir dessa data. 
 
Por um lado, há as estimativas de que cerca 1,5 mil vagas de TI no ABN poderão desaparecer em 
um ano e meio e que mais de 2 mil funcionários do ABN serão transferidos para as empresas 
parceiras (a maior parte para a IBM, que não se pronuncia sobre o assunto).  
 
Mas o anúncio pode significar também uma mudança de paradigma para os bancos brasileiros, 
tradicionalmente avessos à terceirização de tecnologia em seus aspectos mais estratégicos. O 
setor financeiro é dono dos maiores orçamentos de tecnologia da informação do País e investe 
anualmente mais de R$ 12 bilhões na área. O que pensam alguns especialistas:  
 
Luiz Cláudio Rossi, diretor da unidade Financials da WA Consultores 
 
“O ABN Amro Bank quebrou um paradigma. As instituições financeiras estão descobrindo que 
vendem dinheiro, e não tecnologia. Por isso, devem terceirizar o que não é o core. Alguns bancos, 
mundiais e nacionais, como o Bank Boston, já começam a anunciar estratégias semelhantes. No 
caso do ABN Amro Bank, houve uma aposta em empresas de credibilidade: a IBM é uma empresa 
forte em infra-estrutura, e a Tata, em desenvolvimento, é rápida e tem preços quase imbatíveis. 
Mas considero uma estratégia arriscada concentrar a grande maioria das fichas nessas duas 
corporações. Porque, se por um lado é difícil gerenciar um ambiente pulverizado, por outro 
concentrar a terceirização cria maior dependência.”  
 
 
 
 



Florian Scheibmayr, diretor da Capgemini Brasil, responsável pelo desenvolvimento de novos 
negócios 
 
“Não acredito que outro banco de grande porte anuncie uma terceirização semelhante, 
envolvendo sistemas core, pelo menos a curto prazo. O que vai acontecer é um intenso 
acompanhamento por parte do setor bancário de como será a terceirização no ABN. Há um nível 
de terceirização em todos os bancos, sem dúvida, mas geralmente relacionado à administração da 
rede bancária, não aos aplicativos críticos, que estão em mainframe. Mas sabem que um dia terão 
de estufar o peito e criar coragem para transferir esses aplicativos para plataforma baixa, os client 
servers, porque, se de um lado a migração é arriscada e cara, ficar com um ambiente de TI 
complexo, com legados antigos - como é o caso da maioria hoje - também é caro e desgastante.”   
 
Tony McLaghlin, diretor da área de serviços transacionais do Citigroup 
 
“Os bancos precisam ir além, sim, do paradigma atual e limitado de outsourcing, ou seja, 
transcender a discussão de sua terminologia para considerar novas maneiras de aumentar o 
faturamento sem um aumento proporcional nos custos fixos. Novas abordagens facilitam a 
entrada das instituições financeiras em novos mercados e a reestruturação de seus próprios 
processos de negócios.” [o executivo foi responsável pelo planejamento e desenvolvimento de 
alguns projetos de terceirização do ABN Amro, quando trabalhava nessa instituição] 
 
V. Balakrishnan, vice-presidente mundial da Infosys, uma das fornecedoras do ABN, em entrevista 
ao Infoworld.com 
 
“O que estamos testemunhando agora é também a consolidação dos negócios indianos de 
outsourcing de TI pelo mundo. A tendência é que os clientes passem a dividir seus requerimentos 
de serviços em partes que, por sua vez, serão terceirizadas a diferentes fornecedores. Essa 
estratégia é o diferencial da abordagem indiana.”         
 
Disponível em: <http://ciomagazine.uol.com.br>. Acesso em 26 out. 2005. 


