
TI condiciona eficiência operacional 
 
As ferramentas tecnológicas devem propiciar às instituições financeiras a efetivação de uma 
política de gestão corporativa dos clientes, pela qual seria adotada uma visão única, de 360 
graus, de cada correntista 
 
 
Para se manterem à tona num cenário de acirrada competição e de constantes desafios aos 
seus negócios, os bancos, mais do que nunca, têm de incrementar a eficiência de suas 
operações. Para tanto, precisam abraçar uma infra-estrutura de tecnologia suficientemente 
robusta e flexível para atender demandas cada vez mais complexas e dinâmicas.  
 
A busca de produtividade e de otimização nas operações por meio de TI tem, por sinal, 
marcado claramente as ações dos players desta vertical. Pesquisas elaboradas pela IDC 
mostram que, de 2004 para cá, na média, houve crescimento muito discreto no número de 
funcionários dos bancos. Particularmente, os de middle market acabaram reduzindo seus 
quadros em 3%, ao passo que os grandes os elevaram em cerca de 5%. Já as instituições 
pequenas mantiveram inalterados seus staffs. 
 
Em contrapartida, segundo Mauro Peres, diretor de consultoria da IDC, os bancos têm 
melhorado os seus índices de eficiência operacional fazendo uso de correspondentes bancários 
e canais eletrônicos, entre outros recursos. Ou seja, por intermédio da tecnologia, conseguem 
incrementar o atendimento sem precisar aumentar a quantidade de funcionários. 
 
O estudo "Brazil IT Spending Trends 2006: Finance", realizado pela IDC Brasil em cima de 80 
entrevistas com bancos e seguradoras de pequeno, médio e grande portes no País, constatou 
que o segmento foi responsável por 20% do total das aquisições em tecnologia no Brasil em 
2005. Somente os bancos representam 72% dos gastos totais de TI desse segmento, 
enquanto as seguradoras ficaram com 12%. 
 
Na área de CRM (Customer Relationship Management), nota-se que os pesos-pesados vêm 
investindo nos últimos dois anos na formação de um cadastro único de clientes, assentado em 
uma base consolidada, de sorte a proporcionar a chamada visão de 360 graus da carteira. 
"Não é uma equação rápida de se resolver. Isso demora vários anos, mas efetivamente os 
grandes conseguiram cumprir algumas etapas desse processo em 2005", avalia Peres. 
 
Unificação de databases 
Está havendo, a juízo do consultor, a compreensão de que se deve atacar o entrave gerado 
pela generalizada fragmentação dos databases. "De nada adianta ter o melhor CRM do mundo 
se não houver antes uma base apta a suportar análises e propiciar as ferramentas para 
interagir com o cliente de uma maneira efetiva", adverte.  
 
De seu lado, Sérgio Ferry, diretor de financial services da Bearing Point, concorda que a área 
de CRM seja um tema em alta na pauta dos executivos. E acrescenta: "Merece também 
prioridade o entendimento cada vez mais profundo do contexto em que se dá a utilização dos 
serviços bancários por parte dos clientes, através da coleta e da análise mais rigorosa das 
informações".  
 
O especialista preconiza a adoção do que ele denomina de "gestão corporativa de clientes", no 
bojo da qual as instituições deveriam perseguir a obtenção de uma visão unificada do cliente 
em todos os seus canais de relacionamento e em todas as suas linhas de negócio (contas 
correntes, seguros, crédito, etc), rompendo o isolamento com que são operados. "A tendência 
muito forte é de que os clientes sejam vistos de uma maneira mais ampla, sob o ângulo de 
todo o conglomerado", resume Ferry. 
 
Em outros termos, esse procedimento significa que os bancos se concentrarão mais na figura 
dos clientes - suas carências e interesses - e não mais nos produtos financeiros, como vinha 
ocorrendo até o momento. "Estamos falando em temas como conquista, atendimento e 
fidelização", salienta.  



 
Com apoio na gestão integrada de canais - ou gestão multicanal - que possa oferecer a visão 
de 360 graus, devem-se tomar decisões estratégicas sobre que produtos oferecer, através de 
qual meio, para qual segmento e linha de negócio. Essas orientações têm de ser delineadas 
em conjunto e não de maneira isolada. 
 
Um benefício agregado a essa diretiva é a possibilidade de se conhecer o cliente não só pelo 
interesse comercial, mas também sob o ângulo da gestão dos riscos, quando se monitora 
eficientemente a sua identidade e as informações concernentes às melhores ações a serem 
tomadas num determinado momento. É nesse contexto que entraria em cena o que Ferry 
denomina de "data-ware house virtual", sistema que proveria as informações de suporte a 
decisão para quem está no front do atendimento. 
 
Por tudo isso, o consultor da Bearing Point destaca a convergência crescente entre a gestão 
operacional do cliente, ou seja, dos contatos dele com o banco, e a gestão dos riscos. "Não faz 
muito mais sentido as informações de inteligência do cliente estarem separadas da chamada 
inteligência de crédito ou de risco. Esse é um caso em que a mera soma das inteligências não 
produz uma inteligência maior", salienta. 
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