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Investimentos em software superam os de hardware e a terceirização é a grande estrela. A 
eficiência do setor financeiro não é determinada pelo tamanho absoluto dos gastos com tecnologia 
da informação (TI). "Não necessariamente o banco que gasta com tecnologia ganha mais, mas 
quando as despesas com TI representam a maior parte das despesas administrativas a margem 
bruta é superior", afirma o sócio-diretor da Accenture, João Carlos Santos. No período entre 2000 
e 2002, os bancos que dedicaram uma proporção maior das despesas administrativas para 
informática obtiveram crescimento anual da margem bruta superior.  

A constatação foi feita pela Accenture através de um estudo baseado em entrevistas com 14 das 
principais instituições financeiras no Brasil, que somam 70% dos ativos totais bancários no País. A 
pesquisa desvenda a estrutura dos custos de TI dos bancos e aponta as novas tendências de 
investimentos. Os dados mostram que neste período a proporção dos custos de TI frente às 
despesas administrativas foi em média de 15,8%. Os bancos com índices superiores à média 
apresentaram crescimento da margem bruta 12,6 pontos percentuais maior que os outros bancos 
analisados.  

Os custos totais de TI tiveram crescimento médio anual de 18,8% entre 2000 e 2002. Porém, a 
expansão apresentada entre 2001 e 2002 foi menos acentuado que a apurada entre 2000 e 2001 
- 18,4% contra 21,3%. Já as despesas administrativas aumentaram entre 2000 e 2002 12,2%, 
menos que os custos com TI, o que demonstra que existe uma tendência de participação cada vez 
maior dos custos totais de TI nas despesas administrativas.  

"Existe um esforço das instituições financeiras para aumentar o componente variável dos custos 
de TI", afirma Santos, com base nos números da pesquisa. No período de 2000 a 2002, as 
despesas com fornecedores externos cresceram em média 25,7% ao ano, o maior aumento entre 
os componentes do custo total de TI. Em contrapartida, a menor alta foi de 12,9%, registrada 
pelo item despesas com pessoal interno.  

No ano passado, o investimento em software representou 46,8% do investimento total, ocupando 
uma posição relativa que historicamente era do hardware, que representou 43,5%. Comunicações 
e os demais componentes do investimento foram responsáveis no ano passado por 8,6% e 1,1% 
dos custos de novas aquisições, respectivamente. O estudo mostra que entre 2000 e 2002, os 
investimentos em hardware têm apresentado taxa de crescimento de 21,6%, enquanto em 
software o percentual é de 41,9%.  

Na distribuição das despesas em 2002, o hardware também já foi ultrapassado pelo software, que 
ao longo dos três anos representou 28,8% dos gastos contra 25% de hardware. Outro destaque é 
que os investimentos em hardware foram muito concentrados em componentes para o mainframe 
(34,2%) contra 12,4% em outras categorias.  

Alinhados com a tendência internacional, os bancos brasileiros têm terceirizado suas redes de 
telecomunicações e por isso as comunicações são o maior item das despesas (39,7%), superando 
hardware e software. Relativamente aos custos de outsourcing, o estudo revela uma tendência de 
alinhamento dos bancos brasileiros com seus pares mundiais. Em média, os custos com 
outsourcing crescem à média anual de 23,5% e é uma estratégia importante para quase a metade 
dos bancos consultados. "O outsourcing é visto como um investimento estratégico por 46% das 
entidades pesquisadas", diz. As razões apontadas pelos banco para a adoção do outsourcing são 
em primeiro lugar a redução de custos e em segundo a possibilidade de dispor de tecnologias 
mais recentes.  



Ainda existe espaço no Brasil para uma ampliação dos investimentos discricionários - destinados a 
ganhos de eficiência - do setor financeiro em oposição aos obrigatórios. Segundo os bancos 
pesquisados, 15,8% dos investimentos são empregados em inovações, principalmente voltadas ao 
internet banking. Já datawarehouse e e-procurement são as áreas que oferecem maiores 
perspectivas de investimento, em função da diferença entre o nível desejado pelas instituições e o 
serviço em operação.  

A pesquisa inédita no Brasil, cuja prévia foi divulgada no Ciab 2003 (Congresso e Exposição de 
Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras), mostra ainda que o setor financeiro 
brasileiro está entre os mais competitivos e eficientes do mundo. "Apesar da evolução dos 
indicadores brasileiros, ainda há oportunidades de melhoria na gestão dos custos de TI", diz 
Santos.  

As iniciativas estratégicas que podem ser tomadas pelos bancos brasileiros para garantir a melhor 
gestão dos custos de TI indicadas nas conclusões da pesquisa passam por canalizar os 
investimentos para iniciativas inovadoras e diferenciadoras para criar valor em detrimento de 
despesas recorrentes; ampliar as formas de colaboração entre os bancos em atividades não 
diferenciadas como o processamento bancário para ganhar escala; aprofundar o outsourcing para 
flexibilizar a estrutura de custos e reduzir a necessidade de capital próprio decorrente dos ativos 
tecnológicos necessários à operação bancária.  

O estudo considera custos de tecnologia da informação a soma de despesas de manutenção de 
hardware, licenças de software e despesas de comunicações de voz e dados; investimentos em 
novas aquisições de hardware, licenças de software e comunicações; despesas de pessoal interno 
de TI; e despesas dos fornecedores externos de serviços de TI sob qualquer modelo de 
contratação. Os custos não incluem amortizações e depreciações.  
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