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A tecnologia, motor de crescimento dos bancos, precisa custar cada vez menos e render mais. 
Uma fórmula que parece simples, mas nem tanto 
 
 
Em março de 1990, quando o então presidente Fernando Collor decretou o bloqueio de todas 
as contas correntes e cadernetas de poupança, os bancos acionaram um verdadeiro exército 
de programadores. Para cumprir a ordem presidencial, eles tiveram menos de quatro dias para 
ajustar o software core (núcleo) e as aplicações usadas pelas agências. Foi um Deus nos 
acuda. 
 
Quase quinze anos depois, em outubro deste ano, os bancos lançaram a Conta Corrente 
Investimento (CCI),  operação complexa que envolveu todos os bancos brasileiros e seus 70 
milhões de contas correntes, mas se prepararam de outra maneira: contrataram fábricas de 
software, que trabalharam com prazo e preço definido, e a um custo menor. Além disso, 
tiveram meses para trabalhar e testar a confiabilidade dos programas com auditores.  
 
O desenvolvimento de software é hoje crucial para a competitividade e sobrevivência dos 
bancos — especialmente aqueles com atuação regional. “A América Latina é muito diferente de 
um país para outro, e a tecnologia tem um papel fundamental”, diz Francisco Luzón, 
presidente do Banco Santander para a América Latina. Por isso, com os equipamentos de auto-
atendimento cada vez mais “commoditizados”, a agilidade e eficiência para lançar programas 
têm relação direta com a velocidade de lançamento de produtos (time -to-market) e, 
conseqüentemente, com os resultados financeiros da instituição. 
 
Desde que o negócio bancário transformou-se no gerenciamento do dinheiro como informação, 
os investimentos em tecnologia passaram a guiar a estratégia dos bancos para redução de 
custos e aumento de receitas. “A grande onda é a redução de custos”, diz Marco Aurélio Garib, 
presidente da produtora brasileira de software financeiro Eversystems. “Principalmente depois 
do revés na Argentina em 2001, isso se refletiu no orçamento dos bancos”. A Eversystems foi 
contratada pelo BankBoston para desenvolver os sistemas da CCI. 
 
Garib aumentou o leque de atuação da Eversystems para sistemas core, business intelligence 
e centrais de atendimento, com base em uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban), que entrevistou CIOs dos associados: 68% deles têm como prioridade contratar a 
terceirização em desenvolvimento de sistemas. 
 
Se a indústria de tecnologia já faturou com a automação bancária, o bug do milênio, o 
home/internet banking, os ajustes nos sistemas de avaliação de risco de crédito para atender 
o acordo Basiléia II representam uma grande oportunidade para desenvolvedores de software. 
Segundo o Banco Central do Brasil, o país pretende seguir o cronograma dos países do G-10, 
ou seja, na virada de 2007 para 2008. “Não somos obrigados, mas não podemos ter grandes 
defasagens”, diz Paulo Cavalheiro, diretor de fiscalização do BCB. Sinal verde para as fábricas 
de software. E amarelo para os bancos, que devem ter muito cuidado na hora de terceirizar 
processos. “Por causa das novas exigências do Basiléia II, os reguladores estarão muito mais 
atentos ao risco provocado por fornecedores que possam ter impacto nas operações da 
instituição”, alerta Antônio Martins, diretor de Serviços Financeiros para a América Latina da 
IBM Consulting, em São Paulo. 
 
Ainda sobre terceirização, Garib cita a prioridade que as instituições passaram a dar ao 
outsourcing de processos de negócios (BPO, na sigla em inglês). Por exemplo, todo o serviço 
de auto-atendimento das agências, dos caixas automáticos ao transporte do dinheiro, é feito 
por uma empresa encarregada de todo o processo. Os bancos usam seus quiosques próprios 
de auto-atendimento também como pontos de exposição de suas marcas, o que dificulta um 
acordo para a adoção de empresas que oferecem auto-atendimento para todas as instituições. 
“Compartilhar recursos ajuda os bancos a reduzir custos no auto-atendimento”, diz Lúcio 



Anacleto, diretor de serviços financeiros da KPMG Brasil. “Em uma rodovia de São Paulo 
cheguei a ver uma fila de caixas eletrônicos de 15 bandeiras diferentes. Isso eleva o custo dos 
bancos e as tarifas para os clientes”. 
 
Para bancos com cobertura regional, o desafio é unir as plataformas tecnológicas de países 
com regras e produtos diferentes. “O esforço está em aumentar o número de transações 
eletrônicas, e para isso é necessário avaliar os clientes, estabilizar os sistemas e aumentar a 
capacidade de processamento”, diz Eduardo Santibáñez, analista da agência de classificação 
de risco Fitch, em Santiago.  
 
É o caso do espanhol Banco Santander, que está concluindo um projeto de núcleo comum 
(core system), a partir do qual são desenvolvidos sistemas periféricos ajustados a cada país. O 
sistema, chamado Altair, começou a ser desenvolvido em 2000. Já está pronto para funcionar 
no Chile, México e em breve no Brasil. “Poderemos fazer um sistema em 48 horas”, orgulha-se 
Francisco Luzón, do Santander. 
 
Martins, da IBM Consulting, considera que a tendência é buscar arquiteturas abertas, não 
proprietárias e que possibilitem a rápida troca de componentes. Por quê? Porque isso torna as 
operações do banco mais aptas a absorverem outras em caso de consolidação, e mais ágeis 
para reagir rapidamente a mudanças. 
 
Outro grande desafio que os bancos estão vencendo às custas de muita programação de 
software é fazer vários canais de atendimento funcionarem simultaneamente e  integrados ao 
ambiente principal, o core system, o núcleo central, a grande base de dados que registra os 
valores das contas correntes. E a chave da integração é a internet. “As aplicações estão 
migrando para a internet porque esta é mais controlável pelas empresas”, diz Márcio Dobal, 
vice-presidente para a América Latina da BEA Systems. “A questão é o nível da adoção da 
internet e a integração desses sistemas”. 
 
E para resolver esse problema tecnológico, a solução é mais tecnologia. Por exemplo, o 
mexicano Banamex-Citibank integrou os caixas das 1,2 mil agências, caixas eletrônicos, 
internet banking e atendimento telefônico no Banamex Intelligent Channel, sistema 
desenvolvido com tecnologia da BEA. Outro cliente da empresa é o BCI, que num curto período 
de tempo viu triplicar o número de usuários de serviços pela rede. “Nesses casos, às vezes o 
sucesso pode virar seu fracasso”, diz Dobal, referindo-se ao risco de os servidores não 
agüentarem a carga adicional de transações.  
 
O Unibanco S.A., que criou o primeiro sistema de home banking do Brasil (com ninguém 
menos que Bill Gates como garoto-propaganda), aumentou o tráfego em seu site em 32% de 
um ano para cá, ou cerca de 10 milhões de acessos mensais (dados de outubro). “O brasileiro 
está perdendo o medo de usar a internet e a incorpora no seu cotidiano”, diz Marcelo 
Tonhazolo, diretor de Internet do Unibanco. 
 
O internet banking cresceu por incentivo dos bancos junto aos clientes, pois é o canal com 
menor custo operacional de transações. E também foi impulsionado pelo comércio eletrônico. 
No Brasil, apenas em setembro passado o e-commerce movimentou R$ 655 milhões. “A 
internet é um dos melhores negócios em que os bancos estão investindo”, diz Tarcísio Luiz 
Dalvi, superintendente de estratégias de canais da Caixa Econômica Federal.  
 
“As transformações operacionais e tecnológicas que acontecem diariamente na banca devem 
promover e facilitar a bancarização na América Latina”, espera Ignácio Salvatierra, presidente 
da Federação Latino-americana de Bancos (Felaban). Mesmo assim, todo o investimento em 
tecnologia – US$ 1,3 bilhão só no Brasil em 2003 – é insuficiente para tornar os bancos um 
recurso disponível a grande parte da população latino-americana que ainda está fora do 
sistema bancário. 
 
Uma solução possível são os correspondentes bancários, estabelecimentos comerciais, que 
recebem pagamentos e movimentam contas correntes. “Não se abre uma agência bancária 
com menos de R$ 500 mil”, diz Garib, da Eversystems. “Os bancos sabem que metade das 



pessoas que vão às agências não é correntista, mas usa os serviços”. A saída é simples: o 
estabelecimento instala um software na caixa (POS, ou ponto de venda), que passa a integrar 
a rede bancária. A cada transação realizada, recebe do banco cerca de R$ 0,40. 
 
Um exemplo disso é a estatal Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que, em 
parceria com o Bradesco, instalou o correspondente bancário Banco Postal em suas 5.306 
agências, que atendem a 2,5 milhões de correntistas. Em novembro, a ECT autorizou 1,4 mil 
agências franqueadas a instalarem o software que as transformaria em Bancos Postais. A 
Caixa Econômica possui 12.350 correspondentes bancários e o Banco do Brasil, outros 3 mil. 
 
Suficiente para bancarizar a massa de pobres na América Latina? “Claro que a tecnologia é 
relevante, assim como os planos de tarifas mais baratos”, diz Lúcio Anacleto, da KPMG. “Mas é 
preciso incentivar a população e fazer a divulgação adequada. Principalmente para as pessoas 
mais simples. Do contrário, elas continuarão a guardar dinheiro no colchão”, acredita Anacleto. 
E, como diz Paulinho da Viola, “dinheiro na mão é vendaval”. 
 
 
Segurança é de lei 
 
Cavalo de Tróia 1 e Cavalo de Tróia 2. Parece seqüência de filmes de Hollywood, mas são os 
nomes das operações da Polícia Federal que desmontaram quadrilhas especializadas em aplicar 
golpes em clientes de internet banking. No início de novembro, 200 policiais espalharam-se 
pelos Estados do Pará, Maranhão, Piauí e Goiás e prenderam 23 pessoas. A quadrilha, que 
incluía um policial civil paraense, enviava e-mails para milhares de internautas. Ao abrirem as 
mensagens, as vítimas acionavam a instalação de programas de captura de dados pessoais. 
Segundo a PF, a quadrilha arrecadou R$ 30 milhões no último ano, R$ 350 mil  apenas de uma 
empresa em um único dia. 
 
“Hoje o banco tem vários canais de relacionamento com o cliente e a internet permeia todos 
eles”, diz Frank Meylan, diretor de Segurança da Informação, da consultoria KPMG, em São 
Paulo. Os hackers visam principalmente os grandes bancos de varejo, apostando na 
possibilidade estatística de encontrar potenciais vítimas. Segundo Meylan, os bancos têm sido 
felizes em seus investimentos de segurança na internet. “Mas precisam trabalhar junto a seus 
clientes para diminuir o problema”, diz ele. 
 
Esforços não faltam. Com o uso cada vez maior do internet banking, as instituições financeiras 
começam a aperfeiçoar os métodos de identificação do cliente, que faz transações pela rede. 
“O grande problema é que os bancos baseiam seus sistemas de identificação do usuário 
unicamente no conhecimento”, diz Meylan. Ele se refere ao fato de as senhas serem um item 
que o dono conhece e memoriza. A tendência que surge em um horizonte próximo é a 
identificação com algo que o usuário possui — um smart card ou um dispositivo gerador de 
senhas aleatórias (token ou SecurID) —, ou com algo que o usuário “é” — por meio de 
identificação biométrica da íris ou da impressão digital. 
 
Para contas de empresas (pessoas jurídicas), alguns bancos já oferecem como item obrigatório 
o certificado digital — software e senha que servem como assinatura digital do usuário. No 
Brasil já está em uso o e-CPF, a versão eletrônica do número de contribuinte, feita em cartão 
plástico com um chip embutido e a foto do usuário. “A grande tendência é a migração para as 
contas de pessoas físicas. Só depende do barateamento da tecnologia”, prevê Meylan. 
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