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Conhecida no mercado de tecnologia por trabalhar em nove entre dez fusões bancárias no 
país, a Stefanini It Solutions faturou R$ 510 milhões em 2008 e deve chegar aos R$ 800 
milhões em 2009. "A área financeira deve ser responsável por 30% desse total", afirma o 
presidente da companhia, Marco Stefanini. A consultoria de TI também investe no mercado 
externo e coleciona operações em 16 países. "Dos quatro maiores bancos do México, três são 
nossos clientes."  
 
No Brasil, a empresa acumula 22 anos de mercado e participou das fusões Itaú-Banco de 
Goiás, Bradesco-Banco da Bahia e Bradesco-BBVA, entre outras. Segundo o executivo, as 
incorporações geram grande quantidade de negócios, mas a longo prazo, o mercado encolhe. 
"O número de clientes cai e os contratos diminuem." 
 
Para manter o volume de trabalho depois das fusões, a estratégia é ganhar participação de 
mercado entre os concorrentes e oferecer soluções globais de negócios para os bancos que 
restaram. "No final, o saldo é positivo." Uma outra parte desse plano é mirar clientes no 
exterior. 
 
No mercado brasileiro, o executivo observa que uma das maiores preocupações dos bancos 
nos processos de integração é o prazo para concluir a operação. "Quando esse tempo se 
alonga, o custo do serviço aumenta e o ganho com a fusão pode ser comprometido." 
 
No ano passado, um dos contratos que inflou os negócios na área financeira foi assinado com a 
Caixa Econômica Federal. O banco escolheu a Stefanini para a implementação de projetos na 
área de desenvolvimento de software e manutenção de sistemas. O contrato, avaliado em R$ 
127,6 milhões, exigiu uma equipe de cerca de 400 profissionais e foi o maior acordo fechado 
em 2008. 
 
Mesmo com grandes contratos no Brasil, a empresa não tira o olho do exterior. A 
internacionalização começou em 1996, com a abertura da primeira filial na Argentina. Hoje, 
cerca de 25% do volume de negócios da área financeira é captado em outros países. Até 2011, 
a meta é engordar essa fatia para 50%. Por conta disso, abriu em Chicago sua quinta unidade 
na América do Norte. O novo escritório vai trabalhar com os setores financeiro e de 
manufatura.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2009, Especial Bancos, p. F1-F4. 


