


Ao longo das últimas décadas, 
os bancos brasileiros evoluíram 
em uma velocidade supersô
nica, empurrados por forte 
competição e grande evolução 
das tecnologias de informação 
e comunicação. Resultado: 
o ambiente tecnológico das 
instituições é uma autêntica 
colcha de retalhos. Coexistem 
sob o mesmo teto sistemas 
que rodam desde os anos 1960 
até modernos serviços basea
dos em internet, mobilidade e 
biometria. Uma mistura que as 
organizações têm de manter 
interligada ao mesmo tempo em 
que ficam de olho nas novida-
des. Para o vice-presidente do 
Gartner, Cassio Dreyfuss, a inte
gração, conciliação e transição 
deste "zoológico de tecnologias 
acumuladas", sem prejuízo da 
inovação, é o maior desafio hoje 
para equipes de TI dos bancos. 
"É como estar sempre trocando 
o pneu de um carro em movi
mento numa pista de alta velo
cidade", compara o especialista. 
E o esforço nem sempre será 
compensador. Apenas 10% das 
iniciativas de TI no setor finan
ceiro brasileiro serão totalmente 
bem-sucedidas nos próximos 
três anos, segundo o Gartner. 
Isso porque não é fácil para os 
bancos se adaptaram à dinâmi
ca complexa do ambiente. 

Conhecido pelo pioneirismo no uso de TI - e também pelo conservado
rismo devido, entre outros aspectos, ao alto nível de regulação -, o setor 
financeiro assiste à proliferação de oportunidades na medida em que 
novas tecnologias se revelam mais maduras e viáveis economicamente. 
Para muitos analistas, como Dreyfuss, não há muita alternativa para os 
CIOs, a não ser se debruçar sobre as novidades para identificar eventual 
aplicabilidade, em lugar de simplesmente ignorá-las. "Não adianta dizer, 
por exemplo, que não vai investir em computação em nuvem, porque 
alguém vai partir na frente e a disputa é muito forte nesse setor", analisa. 

Como se não bastassem as pressões externas, os CIOs dos bancos 
devem ter jogo de cintura - e governança afiada - para avançar em um 
setor caracterizado pela contradição de coexistirem numa mesma ins
tituição áreas extremamente arrojadas, enquanto outras são renitente
mente conservadoras. "Os bancos sempre viveram esse paradoxo e isto 
não vai mudar. Precisam ser conservadores devido às características, re
gulação e volume do negócio, mas não sobreviveriam sem ousadia", diz 
o vice-presidente, acrescentado que, tipicamente, os bancos apresentam 
estilo arrojado em áreas como relacionamento com clientes, produtos e 
marketing. Já as áreas financeiras são sempre mais cautelosas. 

COERÊNCIA 
No Itaú Unibanco, Alexandre de Barros, vice-presidente de TI, 
concorda que é difícil manter o alinhamento entre planejamento 
e execução das estratégias em um cenário de amadurecimento de 
várias novas tecnologias, curto ciclo de vida de inovações, disrup-
ção do ambiente e pressões internas e externas sobre a área. "Sim, 
há risco de descompasso", afirma o executivo. Encarar o desafio, 
segundo ele, inclui desde mais aproximação com as áreas de negócio 
até levar em conta a experiência do cliente no desenvolvimento de 
novas aplicações. Isto implica forte investimento em infraestrutura e 
arquitetura capazes de rápida adequação e aptas a sustentar grande 
demanda, nos mais diferentes canais de mobilidade. 

No topo da lista de desafios para o time de TI do Itaú estão, portanto, 
a consolidação da arquitetura interna e a criação de uma cultura unifica
da de tecnologia. Em outras palavras: a equipe quer que o cliente enxer
gue coerência entre os diferentes canais de comunicação e as transações 
oferecidos a ele, independentemente da área de negócio envolvida. E, 
se um olho está no cliente, o outro deverá estar fixo nas oportunidades 
de expansão e de produtos inovadores que pululam em uma economia 
aquecida. "Realidade aumentada, virtualização de servidores e biome
tria são algumas das tecnologias que farão parte das operações e dos 
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55.7 bilhões de operações processadas em 2010 
(internet banking. ATMs. call centers. cartões, caixas 
das agências e outros canais) 

17.8 bilhões de operações (31% do total) realizadas via 
caixa eletrônico (ATM) em 2010. É o canal mais usado 

12.8 bilhões de transações via internet banking em 
2010 (23% do total). É o segundo canal mais usado 

1.1 bilhão de cheques compensados em 2010. queda de 9°/ 

R$ 22 bilhões de despesas e investimentos em Tl. 15% 
a mais do que em 2009 (despesas: R$ 15.4 bilhões: 
investimentos: R$ 6.6 bilhões) 

141 milhões de contas correntes em 2010 (aumento de 5.7%) 

37.8 milhões de contas para realização de operações 
pela internet (aumento de 7.6%) e 2.2 milhões de 
contas de mobile banking (avanço de 71.4%) 

100 mil ATMS capazes de atender pessoas com 
deficiência (56% do parque instalado) 

Fonte: Pesquisa - Setor Bancário em Números - Ciab FEBRABAN 2011 

negócios da instituição, cada vez mais", 
adianta o vice-presidente. 

Como toda a indústria, o Itaú 
também encara de frente o desafio de 
atrair a geração Y - aquela que cresceu 
sob o signo da internet e da mobilida
de e tem a impaciência, a exigência e a 
indiferença à hierarquia entre as suas 
principais características. "Inovamos 
nos serviços oferecidos em tablets, 
internet e celulares, visando a suprir as 
expectativas e necessidades desse novo 
perfil de consumidores", diz Barros. 

Para o executivo, os CIOs de bancos 
precisam urgentemente refletir sobre 
como trazer para a instituição a ex-

periência tecnológica adquirida pelas pessoas nas suas rotinas, 
para incrementar os canais de atendimento e oferecer produtos 
e serviços talhados para o perfil de cada um. "A mobilidade e o 
uso das novas mídias, como tablets, são fronteiras a serem explo
radas", diz o gestor. Ele também sugere que se repense a intera
ção dos bancos com as redes sociais, como Twitter e Facebook, 
de forma a aproveitar melhor os comentários de usuários que 
trazem boas dicas para inovações e melhorias. 

DIVERSIDADE 
Na visão de Cleusa Kikue Takakura Yoshida, superintendente 
nacional de arquitetura e inovação em TI da Caixa Econômica 
Federal, apesar dos desafios relacionados com questões regulató-
rias ou de segurança, é possível direcionar o potencial das novas 
tecnologias em favor do negócio. "Precisamos ter, nas estratégias, 
a possibilidade de várias opções para a prestação e entrega da 
solução, e possuir arquiteturas robustas e flexíveis que permitam 
fácil adaptação", diz. Com atividades típicas da indústria financei
ra, mas atuando também como agente do governo na operação de 
políticas de programas sociais, o desafio criativo imposto à TI da 
Caixa pode ser medido pela diversidade da sua base de clientes. 
Ela lembra que, no foco da instituição, estão desde idosos e gente 
que não usa computador até integrantes das novas gerações. 

Assim, prover atendimento diferenciado e personalizado é 
desafiante, mas nunca sai do topo da lista de prioridades da Caixa. 
"Temos investido muito no atendimento conforme as características 
das cinco regiões do Brasil", diz a executiva, que cita como exem
plo o atendimento móvel por meio de equipamento similar ao PoS 
(aparelho de captura eletrônica de transações com cartões), mas 
apto a efetuar todas as operações disponíveis no autoatendimento 
fixo (ATMs). A solução já está disponível nas grandes capitais e' 
no interior do Amazonas. A superintendente também menciona a 
experimentação da biometria por impressão digital para autentica
ção nas cidades de Luziania (GO), Formosa (GO) e Fortaleza (CE), 
em pagamentos de benefício social. Com a solução, a Caixa busca 
redução de fraudes e garantia de atendimento "O beneficiário não 
precisa memorizar senha, já que ele próprio é a senha", diz. 

Cleusa não vê necessidade de os bancos brasileiros pararem 
para repensar posicionamentos tecnológicos porque, em sua visão, 
é o que já fazem ao longo dos últimos anos. O grande esforço do 
momento é incrementar o autosserviço, uma vez que a tecnologia 
está mais acessível aos brasileiros. "Existem aproximadamente 104,7 



celulares para cada cem habitantes no País, segundo a Anatei. 
Logo, entendemos que nossos clientes, independentemente de 
classe social, possuem uma linha", diz a superintendente. A 
Caixa oferece serviços móveis desde 2001 e hoje, além de opera
ções bancárias e alertas financeiros, também deixa disponíveis 
informações do FGTS e simulador habitacional. Cleusa prega 

equilíbrio entre o amadurecimento interno 
das tecnologias, as inovações e as necessida
des de negócios. "Algumas coisas buscamos 
no mercado. Não é preciso reinventar a roda", 
diz. Outro desafio é sincronizar eficiência 
com baixo custo. Para isso, a Caixa tem como 
aliado ó software livre. 

SEM DESCOMPASSO 
Laércio Albino Cezar, vice-presidente 
executivo de TI do Bradesco, está entre os 
que não enxergam nenhuma necessidade 
de pausa para repensar a TI nos bancos. 
"Acho essa preocupação com tecnologia um 
pouco excessiva. O setor financeiro sempre 
enfrentou desafios desde que usou pela pri
meira vez um computador como ferramenta 
para atividades bancárias, um pioneirismo 
do Bradesco, a propósito", diz o executivo. 
Para Cezar, acompanhar tendências e adap
tar as condições da TI para adotá-las, sem 
prejudicar a cadência entre planejamento e 
execução, é uma necessidade do dia a dia e 
um aprendizado permanente. 

O vice-presidente também descarta a ideia 
de que conservadorismo seja a razão de even
tuais resistências a algumas inovações, como, 
por exemplo, computação em nuvem. Ele lem
bra que nuvem privada já é realidade no banco, 
mas a tecnologia de nuvem pública ainda tem 
lacunas em termos de segurança, auditoria e 
garantia de privacidade, entre outros aspectos. 
"Não somos contra o uso, mas é uma questão 
de time. Quem difunde cloud ainda não nos 
mostrou os benefícios com clareza", diz. 

Discutir a tecnologia de imagem é muito 
mais importante para o sistema financei
ro, na visão de Cezar. "Porque a imagem 
muda a forma de trabalhar radicalmente, 
imprimindo rapidez e flexibilidade aos 
processos". O Bradesco tem investido 
pesado na redução do papel em sua 



Apenas 1 0 % das iniciativas de Tl no setor financeiro 
brasileiro serão totalmente bem-sucedidas 
nos próximos três anos, segundo o Cartner 

operação — na esteira do projeto de modernização do Sistema 
Financeiro Nacional por meio da troca, em andamento, de modelo 
de compensação de cheques convencional por outro que utiliza 
intercâmbio de imagens. " D a nossa parte, temos a ambição de 
estender esse modelo para outras atividades do banco", diz o 
executivo, adiantando que sua equipe já toca projeto de grande 
envergadura focando gestão de conteúdo. 

Na TI do Bradesco, prevalece a visão de que tornar a tecnologia 
aderente às áreas de negócios é muito mais desafiante e importante 
do que apenas olhar para infraestrutura ou segurança dos sistemas. 
"Claro que sem segurança a empresa mata os seus canais, princi
palmente internet e autoatendimento. Mas a aderência, estar pronto 
para responder às demandas e atender rapidamente as necessidades 
negociais, é fundamental", destaca. 

Outro desafio importante é popularizar o uso de dispositivos móveis 
junto à clientela, uma vez que, internamente, a adoção de smartphones, 
iPads e outros dispositivos já é intensiva para fomento do negócio no 
Bradesco. "Nossa solução de mobilidade é uma das mais completas. 
Mas a transação ainda precisa se tornar massiva, como aconteceu com 
internet e autoatendimento (ATM), e isso depende do conforto sentido 
pelo cliente", diz o gestor. De outra parte, ele lembra a necessidade de o 
setor financeiro olhar e investir na preparação de equipes que irão, no 
futuro, substituir os times de TI atuais. "Sem formação de R H , não há 
como sustentar essa evolução tecnológica de que tanto se fala." 

MODELOS RENTÁVEIS 
Teignes Andreatti, CIO do HSBC, destaca como grande desafio a 
criação de modelos de negócio rentáveis para uso de tecnologias, 
como, por exemplo, mobilidade. Segundo ele, isso implica grande 
esforço de realinhamento de estratégias e de prioridades em termos 
de produtos e serviços, considerando que as instituições têm públicos 
diversificados e com apetites diferentes por tecnologia. " E m um gran
de banco varejista há as pessoas físicas, que podem requerer mais 
intensamente a mobilidade. Já as pessoas jurídicas podem não reque
rer tanto", avalia o CIO, acrescentando que, embora as empresas em 
geral usem dispositivos móveis na ponta da venda, essa mobilidade 
não é usufruída da mesma forma na relação com os bancos. 

O executivo menciona a neces
sidade de muita governança e 
definição de prioridades de TI no 
cenário atual. "Não dá para fazer 
tudo, porque senão a disrupção é 
iminente". Ele diz que CIOs devem 
estar atentos para tendências com 
potencial de redirecionar estratégias 
nas suas instituições. Cita como 
exemplo a substituição do cartão 
plástico, hoje o maior mecanismo 
de mobilidade, por celular e outros 
dispositivos, forçando operadoras 
de cartão a ter de se reinventar. "O 
segmento bancário vai impulsionar 
essas alterações no mercado de 
pagamentos interbancos. Deverá 
crescer o número de clearings entre 
bancos para permitir que mais 
produtos sejam comercializados. 
Isso irá redirecionar os bancos, com 
reflexo na sua estrutura tecnológi
ca", prevê. 

O executivo lembra que durante 
muito tempo os bancos impulsionararrí 
a utilização tecnológica por parte dos 
clientes, mas agora estão diante de um 
consumidor cada vez mais familiariza
do com tecnologia e disposto a exigir 
dos seus bancos os recursos que já expe
rimentam no dia a dia. "Há 30 anos eu 
tinha dificuldade de descrever minha 
profissão para minha família. Hoje, as 
novas gerações estão mais atualizadas 
tecnologicamente do que os seus pais 
e podem influenciar e escolha de um 
parceiro bancário com base nisso", diz. 



TOP 5 

Tecnologias disruptivas que irão impactar o 
ambiente financeiro no Brasil 
Computação em nuvem - família de tecnologias 
usadas para criar serviços que são escaláveis 
e elásticos, providos por meio da web em 
modelo "um para muitos" 
Mobilidade e tablets - conjunto 
de dispositivos que representam a convergência 
de várias tecnologias maduras com grande 
apelo pessoal 
Análise de próxima geração 
(Next Gen Analytics) - evolução do BI para 
direções fundamentais: não estruturado 
para estruturado; offline para embutido; isolado 
para colaborativo; explicativo para preditivo 
Análise Social (Social Analytics) - processo 
de medir, analisar e interpretar interações e 
associações entre pessoas, tópicos e ideias em 
redes sociais 
Mídia social - tecnologias e ferramentas que 
permitam redes espontâneas ou projetadas 

Fonte: Gartner- Março/2011 

ESCALA DE CINZA 
Dois dos maiores desafios da TI dos bancos são faces da mesma 
moeda, segundo Cláudio Prado, então diretor-executivo de tecno
logia do Santander. De um lado, aumento da pressão regulatória, 
com mais auditorias sobre processos. Na outra ponta, forte deman
da das novas gerações por mais flexibilidade, agilidade e respostas 
em tempo real. "São forças que de alguma forma se opõem, porque 
quanto mais regulação e controle, mais dificuldade de ser ágil, flexí
vel e ter a velocidade que o mercado espera, e tudo com qualidade 
e preços competitivos", diz Prado. A criatividade do CIO, ele acres
centa, consiste de atingir um equilíbrio entre todas essas variáveis. 

Uma saída para essa encruzilhada, segundo Prado, seria repensar 
a governança de TI, de forma que exista uma graduação na forma 
como os sistemas são tratados, uma espécie de escala de cinza, em 

lugar de apenas preto e branco. "Há 
os sistemas muitos críticos e muito 
seguros, mas há outros relacionados 
com serviço a cliente, acesso à in
ternet e conexão com redes sociais, 
por exemplo, que demandam mais 
agilidade e, portanto, precisam ter 
governança diferenciada no tocante 
a robustez, segurança e outros 
itens", advoga Prado. Ele revela que 
no Santander ainda há dificuldade 
em se discutir o funcionamento das 
redes sociais, pelas características 
de ambiente muito aberto e flexível. 
Mas garante que não há preconceito 
contra qualquer tecnologia. A com
putação em nuvem, por exemplo, 
está no seu radar, embora avalie que 
suas vantagens ainda não supera
ram os riscos. "Quando fizer sentido 
para o negócio, utilizaremos", finali
za o executivo a anunciou sua saída 
do banco após a entrevista. 

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, São Paulo, ano 13, n. 240, p. 32-37, junho 2011.




