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Se a consolidação bancária é inevitável, o melhor é não remar contra a maré. Essa é a política 
adotada pelas empresas de software nacionais especializadas no desenvolvimento de aplicações 
para o setor. As fusões e aquisições têm sido uma estratégia dessas software houses para 
garantir a base de clientes, reduzir custos operacionais e ganhar competitividade e 
reconhecimento no mercado externo.  
 
O diretor de Tecnologia da Informação do Banco Barclays, Edison Yamamura, observa que a fusão 
dos fornecedores era uma questão de tempo, uma vez que o número de instituições financeiras 
caiu à metade. "O software está commoditizado", declara Yamamura. "O mais importante é a 
integração dos ambientes realizada pelas software houses. A fusão amplia o grau de qualidade na 
oferta de serviços", complementa.  
 
Incorporar e somar valores foi a política adotada pela Senior Solution, especializada em serviços 
para a área financeira. A empresa recém-incorporou o time de consultoria e desenvolvimento da 
NetAge, especializada na criação de soluções integradas para mesas de Operações, entre elas, a 
ferramenta SIAN (Sistema Integrado de Apoio a Negócios).  
 
"Queremos crescer e conseguimos reunir um time especial para galgar novos lugares no País e 
fora dele", revela Bernardo Gomes, presidente da Senior Solution. A manutenção da marca foi 
decisão conjunta. A idéia é assegurar aos clientes que não haverá mudanças no atendimento. 
Tanto é assim que todo o corpo de funcionários das empresas foi mantido. A proposta, aliás, é 
ampliar o quadro em 2005.  
 
Quem também nasce com o objetivo de remodelar a oferta de serviços na área financeira é a 
Matera Systems, companhia resultante da fusão das empresas Software Design e Tools Software. 
Assim como a Senior Solutions, o foco da empresa são as aplicações voltadas para nichos como as 
unidades de Cartão Private Label e Seguros. Só que na contramão do concorrente, os executivos 
da Software Design e da Tools Software decidiram recomeçar o processo. Eles optaram por criar 
um nome novo para marcar a unificação das atividades.  
 
Além disso, explica o diretor Executivo, Carlos Augusto Leite Netto, o "brand" Matera é de fácil 
entendimento nos mercados europeu, norte-americanos e asiático. No Japão, por exemplo, a 
marca é bem-entendida e aceita. "Temos fortes interesses no País e estamos fechando alianças 
comerciais importantes", diz ele. Bernardo Gomes, presidente da Senior Solutions, aposta no 
mercado externo, mas diz que há uma demanda interna incalculável em função da necessidade de 
o setor financeiro ter de lidar com a gestão mais eficiente do risco operacional. A implementação 
das diretrizes para atender ao acordo de Basiléia 2, deverá trazer novos aportes em TI, mas 
somente em 2006.  
 
"Há uma pressão em cima das instituições financeiras por transparência nas operações. Risco 
operacional demanda uso adequado de TI", diz Gomes. O mercado externo apresenta excelentes 
oportunidades, mas o diretor de desenvolvimento da Senior Solutions, Paulo de Tarso Dutra, tem 
consciência da realidade. Segundo ele, há muito ainda por fazer para uma empresa nacional 
vencer concorrências, sem a presença de uma consultoria ou de uma marca mais forte.  
 
"Temos tecnologia, mas somos pouco reconhecidos no exterior. Quem desempenhará esse papel 
são as consultorias. Elas sabem da capacidade de lidar com mudanças permanentes e serão a 
nossa porta de entrada no exterior", destaca o executivo, que à frente da equipe da NetAge, 
desenvolveu as principais soluções que atualmente são utilizadas nas mesas de operações 
bancárias do País. 
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