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Os bancos, maiores investidores em tecnologia da informação (TI) do País, estão gastando mais 
com novas soluções que oferecem serviços inteligentes a seus clientes, como o de identificação do 
usuário por biometria e os cartões com chips inteligentes, que possibilitam as transações que não 
utilizam a rede do banco (off-line). Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
os gastos com novas tecnologias em 2006 devem chegar a R$ 5,3 bilhões, ante R$ 4,6 bilhões em 
2005. De olho no montante, as empresas de TI lançam novos produtos e agregam serviços, 
esperando crescer até 40% no ano. 
 
A empresa japonesa Fujitsu está lançando no País uma tecnologia de autenticação baseada em 
biometria. O equipamento, que já está sendo testado pelo Bradesco , faz a leitura das veias da 
palma da mão do cliente sem nenhum tipo de contato físico. “Esperamos vender 80 mil destes 
dispositivos nos próximos três anos, tendo em vista que o mercado brasileiro atual conta com 150 
mil terminais ativos”, afirma Edson Siqueira, diretor de vendas. O executivo conta que a meta da 
companhia — que mundialmente faturou US$ 43 bilhões no ano passado — é elevar este ano em 
até 30% a receita advinda do setor financeiro. A estratégia da Fujitsu, para tanto, segundo 
Siqueira, é diversificar a oferta de serviços oferecidos aos seus 10 clientes no País, todos eles 
grandes bancos. 
 
A americana SAS , que também atende nove dos dez maiores bancos brasileiros, está ofertando a 
este mercado soluções de business inteligence (inteligência empresarial) voltadas à captura e 
análise de dados de clientes e que ajudam na tomada de decisão em relação à concessão de 
crédito e risco. O segmento financeiro é a principal vertical da empresa no mercado brasileiro e a 
expectativa é de um avanço de até 40% este ano. Mundialmente, a SAS faturou US$ 1,68 bilhão 
no ano passado, sendo que a América Latina representa 3% deste valor. 
 
A brasileira Tivit , assim como suas concorrentes estrangeiras, também espera crescer no 
segmento financeiro, que representa 58% de seus negócios: R$ 330 milhões estimados para este 
ano. A empresa está lançando um pacote modular de softwares chamado Cash Flex, que permite 
à pessoa jurídica gerir suas aplicações financeiras de diferentes bancos. 
 
“O mercado financeiro é o nosso principal foco estratégico”, afirma Paulo Melhado, diretor 
comercial. Para tanto, a Tivit está trabalhando para captar novos clientes da área, principalmente 
bancos, financeiras e seguradoras. “O segmento de private label também está crescendo cada vez 
mais e chama a nossa atenção”, completa o executivo. 
 
A também brasileira Perto está apostando na tecnologia aplicada aos caixas eletrônicos. Um dos 
lançamentos da companhia é um caixa que recebe maços de notas para depósito. “Os bancos 
representam cerca de 90% de nosso faturamento (R$ 150 milhões previstos para este ano) e a 
expectativa é de um crescimento de 30% neste nicho até o final do ano”, afirma Zigomar Nunes 
Ávila Filho, gerente geral. 
 
A Siemens , que já atua no setor de segurança da informação há seis anos, está investindo R$ 2 
milhões para agregar serviços de gerenciamento em suas soluções, além de lançar um novo 
sistema que possibilita a criação de perfis de conexão para os usuários.  
 
Totalmente automatizado, o sistema identifica os padrões de uso da Internet pelos clientes dos 
bancos e, caso reconheça alguma mudança , cria novas barreiras de segurança. “Os bancos 
devem direcionar seus investimentos em TI para atividades que geram lucros”, afirma Marcelo 
Melro, gerente de segurança. A empresa faturou, no Brasil, em 2005, R$ 6,6 bilhões. A área de 
soluções de comunicação, que inclui segurança, respondeu por R$ 3,7 bilhões. 
 



A Gemalto , fabricante de cartões inteligentes e resultado da fusão entre a Axalto e a Gemplus, 
está investindo em novas soluções para o setor bancário. A idéia é implementar um sistema de 
cartões de débito off-line, ou seja, que não se utiliza da rede do banco. “Hoje existem cerca de 50 
milhões de contas correntes no Brasil. Esse é o tamanho do mercado que queremos atingir”, 
afirma Jose Antonio Pinheiro, diretor. 
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