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Os bancos brasileiros investiram R$12,9 bilhões em tecnologia da informação em 2005, um 
valor que deve aumentar 11% este ano, atingindo R$ 14,3 bilhões, de acordo com dados 
divulgados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). A maior parte dos investimentos 
se concentrou na renovação do parque tecnológico, mas pelo menos 35% foram destinados 
para a incorporação de novas tecnologias.  
 
"Os bancos que mais investem em TI são os que têm os melhores resultados", afirma o diretor 
de tecnologia e automação bancária da instituição, Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca. A 
reposição de infra-estrutura é um elemento importante. "A obsolescência é de 20% todo ano", 
diz o executivo.  
 
O setor financeiro depende intensamente da tecnologia e recebe o impacto da informatização 
da população brasileira. No processo, hábitos tradicionais, como o uso do cheque, são 
abandonados. Em 2005, as transações com cheques tiveram uma queda de 8%. O número de 
transações foi de 2,6 bilhões de cheques em 2000 e ficou em menos de 2 bilhões no ano 
passado. O uso dos caixas das agências bancárias caiu quase pela metade em cinco anos. 
Eram mais de 20% em 2000 e representaram menos de 11% no ano passado.  
 
Em contraponto, o uso do internet banking entre as pessoas físicas cresceu 55% entre 2004 e 
2005. Nas empresas, a expansão foi de 44%. "O aumento nas vendas de PCs foi um dos 
principais fatores para esse crescimento", diz Fonseca.  
 
Os bancos também se beneficiaram de recursos alternativos no atendimento ao cliente, como 
os pontos de venda no comércio, 11% a mais do que no ano passado, e os correspondentes 
bancários, que já são responsáveis por quase 1% das transações.  
 
Infra-estruturaA movimentação em computadores de grande porte, os maiframes, cresceu 
19%, contrariando a idéia de que esses equipamentos tendem a ser abandonados. O Linux 
cresceu 5%, mas a principal razão foram os investimentos do Banco do Brasil, que trocou os 
ambientes operacionais em caixas automáticos pelo sistema operacional aberto.  
 
Os bancos continuam avaliando o uso do Linux, mas a substituição tem ocorrido de forma mais 
lenta do que o esperado. No Santander, por exemplo, o Window ainda predomina e não há 
previsão de mudança. "Vemos bom potencial em código aberto e agora vamos iniciar uma 
avaliação", diz o superintendente de tecnologia, Luiz Alberto Villaça Leão. O executivo não tem 
uma data de quando a avaliação deve ser concluída, mas adianta que qualquer teste deverá 
ser feito antes em uma operação menor do Santander, para depois ser usado no Brasil, que é 
hoje a quarta operação do banco no mundo.  
 
O Santander acaba de concluir a integração tecnológica com o Banespa e reduziu 50% dos 
aplicativos, como sistemas de conta corrente e seguros.  
 
Fonseca, da Febraban, ainda defendeu o compartilhamento de terminais bancários, afirmando 
que os bancos privados estão avançando nas negociações para usarem os mesmos 
equipamentos. Bancos como o Itaú tem uma posição tradicional de preferir manter terminais 
de marca própria.  
 
Os dados da pesquisa divulgada hoje serão base para os painéis do Ciab Febraban 2006, que 
acontece de 21 a 23 de junho. 
 
Leia mais 
 
Terceirização de redes atinge 68% 
 
   



O item mais terceirizado pelos bancos em tecnologia é telecomunicações, feito em 68% das 
instituições, de acordo com pesquisa feita pela primeira vez pela Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban). Os dados mostram que a contratação de terceiros aumentou mesmo em 
áreas críticas como projeto e desenvolvimento de aplicativos, recurso já usado por 52% e 
fábrica de software, terceirizado por 43%. A média ainda é baixa considerando as 
multinacionais presentes no Brasil.  
 
No Santander, por exemplo, quase 70% do desenvolvimento de sistemas é terceirizado, um 
índice alto se comparado com os bancos nacionais, que ainda consideram o setor estratégico e 
resistem a repassar a atividade para parceiros. O Santander tem cerca de 20 fornecedores, 
entre eles IBM, DMR e Accenture. 
 
 

 
 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9, 10 e 11 jun. 2006, TI & Telecom, p. C1. 
 


