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MAIS TECNOLOGIA PARA
GANHAR EFICIÊNCIA
Os investimentos em TI crescem para ampliar a mobilidade das
operações bancárias e a racionalidade e segurança dos sistemas

Orçamentos bilionários e busca incessante
por serviços diferenciados são as princi-

pais marcas do mercado financeiro quando o
assunto é tecnologia da informação (TI). Bancos,
seguradoras, empresas de previdência privada,
financeiras e outras instituições de crédito e cor-
retoras de valores formam o segmento que mais
investe em TI no Brasil - respondem por cerca de
20% desse mercado. Em 2007, devem ampliar os
investimentos na área em 14%, de acordo com
a consultoria IDC Brasil. Os valores aplicados
podem chegar a R$ 7,7 bilhões, sem contabilizar
os serviços de telecomunicações e os custos com
equipe interna. "Entre as principais preocupa-
ções, estão o aumento da eficiência e a melhora
do relacionamento com os clientes", destaca
Mauro Peres, diretor de pesquisa da IDC Brasil.

Os bancos movimentam mais de 70% do
volume gasto em tecnologia pelo setor finan-
ceiro. Eles pagaram uma conta de TI, em 2006
- incluindo os serviços de telecomunicações,
despesas com manutenção de equipamentos
e sistemas e remuneração da equipe interna -,

estimada em R$ 14,0 bilhões pela Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban). Ainda de acordo
com a entidade, os novos investimentos soma-
ram R$ 5,3 bilhões no ano. "Em 2007, os orça-
mentos devem engordar e os bancos vão apostar
em três frentes: mobilidade, inovação e revisão
de arquitetura de sistemas", afirma Luís Marques
de Azevedo, consultor da Febraban.

Exemplos da evolução dos investimentos
estão nos orçamentos que Banco do Brasil e
Bradesco destinaram para tecnologia da infor-
mação: R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bilhão, respecti-
vamente. Em 2006, investiram R$ 1,1 bilhão e
R$ 1,5 bilhão. "O próprio desempenho do setor
bancário exige uma continuidade dos investi-
mentos", diz Azevedo. "A modernidade atingiu
o segmento que busca na inovação uma forma
de estar junto ao cliente."

A mobilidade foi tema de congresso especí-
fico da Febraban (Ciab Febraban 2007) e deve
concentrar boa parte dos investimentos, na pre-
visão dos analistas. As apostas estão na capilari-
dade das redes de telefonia celular para ampliar
o número de operações realizadas remotamente
e manter o banco presente onde o cliente estiver.
O objetivo é o de aproveitar os mais de 100 mi-
lhões de aparelhos celulares utilizados no Brasil
para aumentar o poder do internet banking,
consolidando as soluções de banco móvel. "O
mercado acredita que, em 2010, as transações
realizadas por meio de aparelhos móveis res-
ponderão por 10% do total", comenta Azevedo.

Pioneiro na criação de soluções móveis, o Ban-
co do Brasil acredita na utilização intensiva do
celular nas operações bancárias. "O brasileiro é
receptivo à tecnologia", destaca Manoel Gimenes
Ruy, vice-presidente de tecnologia e logística do
Banco do Brasil. "Prova disso ê que 90% das tran-
sações atuais são realizadas por canais de auto-
atendimento." De acordo com ele, mais de 400
mil clientes utilizam o Banco de Bolso, via celular,
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para transações como consulta de saldo e extrato,
transferências de valores, pagamentos de títulos
e recarga de celular. "Já atingimos o volume de l
milhão de transações por mês nesse canal."

O número de assinantes transformou o Ban-
co do Brasil em um "case" internacional na utili-
zação de mobilidade. Aproveitando o sucesso, o
banco levou em 2006 a solução para os clientes
brasileiros que trabalham no Japão (dekasse-
guis). "Já são mais de 2 mil usuários cadastrados
naquele país. Com celular, eles acessam as contas
no Brasil e fazem transferências internacionais",
afirma Glória Guimarães, diretora de tecnologia
e responsável pelo projeto.

Para oferecer a comodidade aos dekasseguis,
o Banco do Brasil fechou acordos com operado-
ras japonesas, como DoCoMo e KDDI, e adaptou
o serviço ao padrão de suas redes. "Tanto no
Brasil como no Japão, o esforço para o desenvol-
vimento ficou concentrado na equipe interna do
banco", conta a executiva.

O sucesso animou o Banco do Brasil a es-
tender o portfólio e desenvolver um projeto de
pagamento móvel (ou mobile payment, na lin-

guagem de TI). Compras são pagas pelo celular,
que se transforma em uma espécie de cartão de
crédito e débito. "O celular poderá ser utilizado
para pagar compras em estabelecimento e em
lojas virtuais, facilitando a vida de nossos clien-
tes", explica Glória.

É uma iniciativa em linha com as necessidades
do setor financeiro que, segundo o vice-presiden-
te do Banco do Brasil, tem como meta reduzir
o número de cédulas em circulação e dar aos
correntistas opções para evitar o transporte de
papel-moeda, além de reduzir a emissão de che-
ques. "O celular também pode ser utilizado para
substituir os cartões tradicionais", completa Ruy.

Além da mobilidade, a busca de eficiência
encabeça a lista de preocupações dos executivos
de TI dos bancos, segundo o estudo IT Spending
Trends, realizado pela IDC, em que foram en-
trevistados executivos de TI de 31 bancos e 29
seguradoras sobre os investimentos para 2007. As
entrevistas apontam para a necessidade de rever
processos e melhorar a integração de sistemas
na retaguarda, garantindo a disponibilidade das
informações. "Além de acompanhar tendências,

Entre as
tarefas em
pauta esta
a revisão da
arquitetura
de sistemas,
criada ha
mais de
40 anos e que
levou a uma
estrutura
segmentada
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há muita coisa a ser feita para garantir eficiência e
disponibilidade nos bancos", alerta Peres, da IDC.

Entre as tarefas está a revisão da arquitetura
de sistemas criada há mais de 40 anos e que, com
o avanço da tecnologia, transformou a estrutura
de TI dos bancos em uma verdadeira colcha de
retalhos. "Os bancos buscam a visão 360 graus de
seus clientes, o que significa integrar sistemas para
enxergar de forma unificada todas as informações
relativas a cada correntista", comenta o analista.

Ainda de acordo com o estudo, os bancos estão
preocupados em atender às determinações de leis
e acordos como Sarbanes-Oxley e Basiléia II, além
de melhorar suas estruturas de contingência. "A
disponibilidade da infra-estrutura ê fundamental.
Se há algo que me tira o sono é a possibilidade de
o sistema ficar fora do ar", revela Laércio Albino
Cezar, vice-presidente executivo do Bradesco e res-
ponsável pela área de tecnologia.

Para manter a disponibilidade, o Bradesco
aposta no projeto TI Melhorias, iniciado em
2003 e que deve entregar uma nova arquitetura
de sistemas ao banco no início de 2009, aumen-
tando não só a eficiência, mas a velocidade para
criação de produtos e de campanhas focadas no
cliente. "Aceitamos o desafio de reconstruir nos-
sa arquitetura, modelando sistemas e integran-

do informações", explica o executivo. O projeto,
orçado em R$ 450 milhões, trará a visão única do
cliente, a partir da centralização do cadastro. "A
revisão de processos já nos permitiu reduzir de
120 milhões para 81 milhões os registros de sis-
temas, trazendo ganhos enormes na unificação
de informações", afirma Cezar.

O Bradesco também investiu na construção
de um novo centro de tecnologia da informa-
ção, com 10 mil metros quadrados, na Cidade
de Deus, em Osasco, onde fica sua sede. Só neste
ano, o projeto deve consumir R$ 160 milhões e
entregar ao banco uma infra-estrutura com alto
índice de disponibilidade. "Além de investimen-
tos no centro, estamos trocando as estações de
trabalho para garantir agilidade no acesso. Já
atualizamos 60% dos microcomputadores utili-
zados pelas agências", observa.

Os investimentos feitos ano a ano em in-
fra-estrutura também trazem bons resultados
para o Banco do Brasil. Em fevereiro de 2007, a
instituição pôde comprovar o funcionamento
da sua rede com 100% de pontos conectados.
"Conseguimos trafegar e operar o banco com 15
mil pontos na rede, mostrando que aplicamos
para ter uma infra-estrutura robusta no atendi-
mento ao cliente", orgulha-se Ruy. Mesmo com a

O BANCO RECONHECE O CLIENTE PELA PALMA DA MÃO
Embora a maioria ainda adote soluções básicas na segurança, começam
a surgir inovações no mercado, principalmente no campo da biometria

Segurança é a grande preocupação dos
gestores do mercado financeiro quando se
fala em tecnologia da informação. Segundo
a consultoria IDC, o setor foi responsável por
quase um terço da demanda por soluções de
segurança no Brasil em 2006.

De acordo com o estudo realizado pela
consultoria IDC, a maioria das instituições
ainda adota soluções básicas, como antiví-
rus, firewall, anti-spam e gerenciamento de
acesso às aplicações. Mas as inovações come-
çam a atrair o mercado, principalmente no
campo da biometria.

O Bradesco saiu na frente e comprou
da Fujitsu uma solução para identificação
e autenticação de correntistas baseada em
biometria, que utiliza a leitura da palma das

mãos para identificar se o usuário é o dono
da conta corrente. A solução já está instalada
em 50 agências, das quais 40 no estado de
São Paulo e 10 no Rio de Janeiro. A previsão
do banco é instalar os equipamentos em 100
agências ainda neste ano. "O sistema é capaz
de registrar os vasos sangüíneos das palmas
das mãos dos clientes, garantindo a autenti-
cação", conta Laércio Albino Cezar, vice-pre-
sidente executivo do Bradesco e responsável
pela área de tecnologia.

Segundo o executivo, o equipamento já conta
com 33 mil clientes cadastrados e concentra 1,2
mil transações por dia. "Montamos uma base de
testes para verificar a aceitação do cliente. Agora
podemos iniciar a instalação em todo o país",
comenta Cezar, lembrando que a comodidade
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rede em ordem, o BB iniciou uma licitação para
a construção de um novo centro de dados, que
deve acompanhar os seus planos estratégicos de
crescimento. "Sem uma boa infra-estrutura, não
há banco", ressalta.

Na área das seguradoras, o estudo da IDC
aponta que a padronização de sistemas e inves-
timentos em soluções de armazenamento serão
tendência. Na pauta, também está a melhoria
dos portais de relacionamento com clientes e
parceiros (corretores). "As seguradoras de pe-
queno e médio porte vão ter de investir também
em projetos para reduzir seus custos com tecno-
logia", revela Peres.

Outro investimento importante do setor, se-
gundo o analista da IDC, é a questão da gestão
eletrônica de documentos, que inclui soluções
para digitalização de imagens de documentos
e a truncagem de cheques, importantes para
reduzir custos nos bancos. "A tecnologia atual
permite a captura de qualquer documento na
ponta, a sua digitalização e envio da imagem por
meio eletrônico", destaca Peres.

O setor trabalha para regulamentar e imple-
mentar a truncagem, que transforma cheques
em imagens e permite a troca de documentos
entre bancos, evitando o transporte de papéis

e a segurança oferecidas pela solução estarão
disponíveis em cerca de 24 mil pontos de aten-
dimento até meados da próxima década.

Além de biometria, o setor corre com a im-
plementação da tecnologia de certificação di-
gital, para trazer mais segurança às operações
realizadas pela internet. O desafio dos bancos
é massificar o uso da certificação digital, o que
traz, por exemplo, validade jurídica para men-
sagens de correio eletrônico.

A assinatura eletrônica já é utilizada pelo
Banco do Brasil em seus contratos de câmbio.
"O cliente não precisa vir até a agência, assina
os documentos eletronicamente e, com a certi-
ficação, tem total segurança na operação", co-
menta Manoel Gimenes Ruy, vice-presidente
de tecnologia e logística do Banco do Brasil.

com valor. "O mercado processa quase 2 bilhões
de cheques por ano. Os ganhos com a digitaliza-
ção são enormes", avalia Cezar, do Bradesco.

O executivo ainda destaca que, no Bradesco,
80% das conferências de cheque são realizadas por
meio eletrônico, dando agilidade à compensação
e eliminando o transporte de cheques. "Além das
vantagens de redução de custos, conseguimos
deixar a cópia eletrônica do cheque disponível
no internet banking", conta. A tecnologia auxilia
o correntista na conferência dos cheques e ainda
elimina a necessidade de solicitar a microfilma-
gem. O Bradesco tem hoje 253 agências no estado
do Rio de Janeiro e 112 agências em São Paulo in-
terligadas para a troca de imagens. "Na abertura
de contas, também é possível capturar os docu-
mentos dos clientes, evitando que eles tenham de
trazer cópias para as agências", completa. •

Text Box
Fonte:Guia De Educação A Distância, ano 5, n. 5, p. 8-14, 2007.




