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Na conta da TI
Tecnologias usadas – volume por canal (em bilhões de transações)

Investimentos na área de TI
— bilhões de reais

Aportes em 2011, por segmento — bilhões de reais

Tecnologias usadas nas transações — volume por canal (bilhões)
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Serviços Modelo facilita adaptação
a novas regras e criação de produtos

Bancos
aceleram TI
com sistema
‘pré-fabr icado’

SILVIA COSTANTI/VALOR

Aurélio Conrado Boni, vice-presidente do Bradesco: “Clientes passaram a exigir a mesma experiência, rapidez e conveniência em qualquer canal de contato”

Moacir Drska
De São Paulo

As salas e corredores da Cidade
de Deus, como é conhecida a ma-
triz do B r a d e s c o, em São Paulo,
foram testemunhas de um movi-
mento intenso no primeiro fim
de semana de maio. Entre profis-
sionais de tecnologia e negócios,
mais de 200 pessoas engrossaram
o burburinho que tomou conta
do local desde as primeiras horas
do sábado e se estendeu até o fim
do domingo. Convocada às pres-
sas, a força-tarefa dedicou um es-
forço ininterrupto para iniciar a
adaptação dos sistemas do banco
às novas regras da poupança,
anunciadas dois dias antes.

Em vigor desde 4 de maio, a
medida exigiu que as equipes de
tecnologia da informação (TI)
dos bancos criassem, em tempo
recorde, uma maneira de calcu-
lar os saldos e lançamentos e in-
formá-los para cada cliente em
duas modalidades distintas. Co-
mo agravante, foi preciso desen-
volver uma aplicação específica
para cada canal de relaciona-
mento, dos caixas instalados nas
agências até o internet banking.

O exemplo mostra como os
grandes bancos brasileiros tor-
naram-se dependentes dos siste-
mas que eles mesmos implanta-
ram nos últimos anos para ace-
lerar operações e reduzir custos.
O alto grau de automatização
exige manobras de guerra, como
a do Bradesco, na hora de se
adaptar a novas regras. Em con-
trapartida, permite que as insti-
tuições financeiras ofereçam,
em tempo relâmpago, serviços
que podem se tornar uma vanta-
gem competitiva.

O volume de recursos dedica-
do pelos bancos à área de TI mos-
tra como a corrida tecnológica é
intensa no setor. Os investimen-
tos saltaram de R$ 11,7 bilhões
em 2007 para R$ 17,9 bilhões em
2011, segundo dados da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febra-

ban). Até 2015, a previsão é que
os aportes aumentem 45%.

Os investimentos são impul-
sionados, em grande parte, pela
multiplicidade de canais de aten-
dimento, um cenário muito dife-
rente do existente tempos atrás,
quando o correntista usava a
agência bancária para fazer qua-
se tudo de que precisava.

Atuando no setor desde o iní-
cio da década de 70, Aurélio Con-
rado Boni, vice-presidente execu-
tivo de tecnologia do Bradesco,
lembra que, naquela época, o ges-
tor de TI desligava os computado-
res quando terminava o expe-
diente e ia embora para casa. “Is -
so não existe mais. Com o avanço
da tecnologia, os clientes passa-
ram a exigir a mesma experiên-
cia, rapidez e conveniência em
qualquer canal de contato com os
bancos. É preciso manter tudo is-
so funcionando, 24 horas por dia,
sete dias por semana”, diz.

Com tantos canais e produtos
diferentes, o desafio para os ban-
cos é não cair no risco de tratar
um único cliente de maneiras di-
ferentes, dependendo do canal
utilizado. Para os departamentos
de TI, isso significa garantir a in-
tegração dos sistemas, que antes
eram estanques e não precisa-
vam interagir uns com os outros.

“Os bancos começaram a per-
ceber que a manutenção dessa in-
fraestrutura tornava os processos
muito mais lentos e caros, além
de não ir ao encontro das novas
exigências dos clientes. Hoje,
100% de qualquer operação passa
por algum tipo de infraestrutura
t e c n o l ó g i c a”, diz Luis Antonio
Rodrigues, diretor setorial de tec-
nologia da Febraban e diretor de
TI do Itaú Unibanco.

Foi essa exigência de integração
que levou os bancos a dar uma es-
pécie de pulo do gato tecnológico,
com a criação de uma base de com-
ponentes comuns a todos os
softwares usados em suas opera-
ções. Com isso, em vez de começar
do zero toda vez que é convocada

Necessidade aproxima profissionais de diversas áreas
De São Paulo

A necessidade de aproximar os
departamentos de tecnologia da
informação (TI) das áreas de ne-
gócios das empresas é um tema
que domina há anos o setor.
Atualmente, a aplicação dessa re-
gra no dia a dia dos bancos talvez
seja a máxima expressão desse
conceito no mercado brasileiro.

Segundo os profissionais ouvidos
pelo Va l o r , alguns anos atrás o diá-
logo entre as duas áreas lembrava a
relação entre cliente e fornecedor.

Os setores estratégicos dos bancos
concebiam produtos separadamen-
te e faziam suas encomendas aos de-
partamentos de TI. Esses apenas
atendiam a esses requisitos.

“Hoje, essa abordagem não fun-
ciona mais. Com o grau de depen-
dência que a operação tem de TI, é
absolutamente impossível pensar
uma estratégia de negócios sem in-
cluir a tecnologia desde o início do
p r o c e s s o”, afirma Anderson Itaboraí,
gerente executivo de TI do Banco do
Brasil. O banco conta com cerca de
250 profissionais de TI atuando dire-

tamente em áreas de negócios espe-
cíficas da instituição.

O novo perfil exige que os profis-
sionais de TI tenham consciência
da função estratégica que exercem
nas operações. A Caixa Econômica
Federal faz reuniões periódicas pa-
ra reforçar essa mentalidade. “Mos -
tramos, por exemplo, o quanto o
banco perdeu em volume de negó-
cios em virtude de uma indisponi-
bilidade ou lentidão em um deter-
minado sistema”, diz Roberto Zam-
bon, diretor de TI da Caixa.

Em alguns casos, é a própria

área de TI que direciona o negócio,
afirma Itaboraí, do Banco do Bra-
sil. Como exemplo, ele cita produ-
tos para dispositivos móveis, como
o Saque Sem. O serviço permite
que os correntistas, em uma situa-
ção de emergência, façam saques
nos caixas eletrônicos por meio de
códigos recebidos em mensagens
de texto de celular, eliminando o
uso de cartões de crédito e débito.

Uma estratégia que começa a
ganhar força nos bancos brasilei-
ros é investir em projetos para es-
truturar o grande volume de infor-

mações geradas nos diversos ca-
nais de relacionamento para obter
uma visão única de cada cliente. “A
partir da análise desses dados, a
ideia é aprimorar a experiência do
cliente e criar produtos segmenta-
dos de acordo com cada perfil”, diz
Luis Antonio Rodrigues, diretor de
TI do Itaú Unibanco.

O Banco do Brasil iniciou há
três anos o projeto BB 2.0, impul-
sionado pelo crescimento dos ne-
gócios. Em doze anos, a base de
clientes saltou de 5 milhões para
55 milhões. Em média, a institui-

ção realiza cerca de 3 milhões de
atendimentos diários, somando
todos os canais de relacionamen-
to. “Para conhecer cada cliente e
ampliar sua relação com o banco,
é imprescindível integrar todas
essas informações”, afirma Hide-
raldo Dwight Leitão, diretor de
varejo do Banco do Brasil.

Desde o início do projeto, a
margem de receita mensal gerada
por cliente cresceu 72%, diz o exe-
cutivo, enquanto o índice de satis-
fação dos clientes registrou alta
de 42%. (MD)

transações dobrou, mas não o
tempo de processamento. Só no
primeiro dia das novas regras, o
Bradesco acolheu 1,4 milhão de
depósitos”, diz o executivo.

O HSBC também aproveitou o
modelo de base comum para
acelerar o lançamento de produ-
tos. Há uma década, o tempo mé-
dio para viabilizar uma oferta pa-
ra o cliente era de doze meses, diz
Leignes Andreatti, responsável
pela área de TI do HSBC. “Hoje,
com os recursos disponíveis e o
envolvimento da tecnologia, esse
prazo médio é de um mês e, em
alguns casos, pode levar apenas
um ou dois dias”, diz o executivo.

A modernização dos recursos
de TI está no radar da Caixa Eco -
nômica Federal. Embora não re-
vele o investimento, o banco pla-
neja aumentar em 40% seu orça-
mento de TI para 2013. Grande
parte desses recursos será desti-
nada à renovação de um ambien-
te que conta com sistemas desen-
volvidos há mais de 25 anos. “O
banco entendeu que é preciso
garantir maior sinergia entre
nossos softwares”, diz Roberto
Zambon, diretor de TI da Caixa.

Neste ano, a Caixa teve de re-
dobrar seus esforços para criar
em um mês os sistemas para o
pagamento do “Bolsa Estiagem”
e do “Brasil Carinhoso”, progra-
mas sociais do governo federal.

para criar uma nova aplicação, a
equipe de TI conta, logo de início,
com uma espécie de base sobre a
qual acrescenta novas partes.

“É como se você tivesse o chassi
pronto de um carro e fosse acres-
centando peças de acordo com o
pedido do cliente. Esse modelo re-
duz custos, queima etapas de de-
senvolvimento e facilita a adoção
de novas tecnologias”, explica An-
derson Itaboraí, gerente executivo

de TI do Banco do Brasil. Com um
orçamento de R$ 2 bilhões reserva-
do para a área em 2012, o banco
vem destinando parte desses re-
cursos à integração de sistemas.

Foi esse recurso que facilitou o
cumprimento dos prazos de
adaptação do Bradesco às novas
regras de remuneração da pou-
pança. O banco concentrou in-
vestimentos de R$ 1 bilhão nos
últimos seis anos no projeto de

renovação de seu ambiente de
software. Atualmente, cerca de
80% dos sistemas usados pela
instituição rodam sobre uma es-
trutura padrão de aplicações. Se
não tivesse investido nessa re-
construção, provavelmente o
Bradesco teria levado algumas
semanas para fazer o que conse-
gue concluir em poucos dias, diz
Boni. “O grande desafio nesse ca-
so foi o fato de que o volume de

Microsoft renova sistema para celulares
Mobilidade
Bruna Cortez e Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Microsoft lançou ontem, em
San Francisco, o Windows Phone
8, seu novo sistema operacional
para celulares. O anúncio ocor-
reu dois dias depois de a compa-
nhia apresentar seu tablet, bati-
zado de Surface. De acordo com a
fabricante, os primeiros apare-
lhos com o novo software chega-
rão ao mercado no fim do ano.

O anúncio, que marca mais uma
ofensiva da Microsoft para tentar
se estabelecer como o terceiro sis-
tema operacional móvel — ao lado

do Android, do Google, e do iOS,
da Apple — teve a comunidade de
desenvolvedores no centro do dis-
curso. De acordo com Joe Belfiore,
vice-presidente da divisão de Win-
dows Phone, os desenvolvedores
acostumados a trabalhar com o
Windows 8 terão uma transição
fácil para o Windows Phone 8.

Os desenvolvedores poderão
criar aplicativos para celulares
usando um código-fonte seme-
lhante ao que já existe para PCs,
o que vai permitir uma forte in-
tegração entre diversos tipos de
dispositivos. Isso também torna
mais fácil para os desenvolvedo-
res converter aplicativos já exis-
tentes em outras plataformas

para o Windows Phone 8. Essa
aproximação é similar à que
ocorre entre o iPhone e o iPad,
da Apple.

Além das mudanças em termos
de software, a companhia anun-
ciou melhorias nos aparelhos com
Windows Phone. Os dispositivos
agora poderão funcionar com pro-
cessadores mais rápidos, de até
quatro núcleos, e ter espaço para
cartões de memória. Outra novida-
de anunciada foi a possibilidade
de o aparelho usar o sistema de
“Near Field Communication”
(NFC), uma emergente tecnologia
para pagamentos móveis.

A Microsoft também se mos-
trou disposta a permanecer na

briga pelo mercado de mapas de
localização. De acordo com a
companhia, o novo sistema ope-
racional móvel vai incluir uma
tecnologia de navegação desen-
volvida em parceria com a Nav -
teq, da finlandesa Nokia, princi-
pal parceira da Microsoft na pro-
moção do Windows Phone.

Apesar de os 100 mil aplicati-
vos disponíveis na loja virtual da
Microsoft funcionarem no Win-
dows Phone 8, o novo sistema
operacional não funcionará em
aparelhos antigos. Quem já tem
aparelhos com Windows Phone
da Nokia, HTC ou Samsung — que
funcionam com o a versão 7.5 do
sistema, batizada de Mango — te -

rá que se contentar com uma
atualização para o Windows Pho-
ne 7.8, a ser lançada na mesma
época em que chegarem às lojas
os primeiros aparelhos com a ver-
são 8 do sistema operacional.

A consultoria IDC estima que o
Windows alcançará 5,2% de par-
ticipação no mercado mundial
de sistemas operacionais para ce-
lulares neste ano, contra 20,5% do
iOS e 61% do Android. Em 2016, o
sistema operacional da Microsoft
poderá ultrapassar a Apple e atin-
gir 19,2% de participação de mer-
cado, segundo a IDC. A expectati-
va é que a fatia do Android caia
para 52,9% e a do iOS, para 19%.
(Com agências internacionais)

A empresa

O-TEK TUBOS BRASIL LTDA,

CNPJ 02.865.153/0001-27

dá conhecimento que solicitou à
Confederação Nacional da Indústria-

CNI pesquisa em âmbito nacional para
emissão de Atestado de Produtor e

Fornecedor Exclusivo do bem industrial
tubo de poliéster reforçado com fibra
de vidro (C-PRFV) pelo processo de

centrifugação, cujo NCM é 39.17.29-00
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