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Quando os bancos aceitarem boletos vencidos na internet, a fila das agências vai sumir.  
 
O número de clientes de internet banking cresceu cerca de 50% em 2004 e totalizou 18 milhões 
de clientes, afirmou o consultor da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Luiz Marques de 
Azevedo.  
 
"Com os avanços da tecnologia bancária, é cada vez mais fácil utilizar a internet para pagar 
contas", disse. "Quando o pagamento de boletos vencidos for aceito pela internet, a fila da 
agência diminuirá mais ainda."  
 
O executivo é responsável pela pesquisa anual da entidade divulgada durante o Congresso e 
Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras (Ciab), prevista para ocorrer 
entre os dias 15 e 17.  
 
Os investimentos do setor financeiro em TI somaram R$ 4,2 bilhões, um terço dos R$ 12 bilhões 
gastos em infra-estrutura de tecnologia e telecomunicações dos bancos em 2004, segundo o 
consultor. Para este ano, a previsão é que esse volume oscile entre R$ 4,5 bilhões e R$ 4,8 
bilhões, em parte por conta dos investimentos alavancado pelo acordo e Basiléia 2 e a lei 
Sarbanes Oxley.De acordo com o Azevedo, a pesquisa constatou ainda que grande parte dos 
investimentos vai para os equipamentos.  
 
Do total investido em 2004, R$ 2 bilhões foram para hardware, R$ 1 bilhão para desenvolvimento 
interno de software, R$ 800 milhões em software de terceiros e R$ 400 milhões em infra-
estrutura de telecomunicações.  
 
A estratégia de terceirizar os serviços periféricos de TI,  como manutenção de equipamentos e 
infra-estrutura de telecom, é quase uma unanimidade para os bancos, informa. Mas o tema torna-
se espinhoso quando se trata de terceirizar a operação da central de processamento de dados 
(CPD) das instituições financeiras. Apenas 15% dos bancos disseram sim para a terceirização das 
CPDs e 25% para os sites de contingência, pela complexidade, preço e confiabilidade. 
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