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APRESENTAÇÃO

Desenvolvimento com conhecimento

Um dos objetivos estratégicos permanentes da 
Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN é de-
senvolver iniciativas para a contínua melhoria da 
produtividade do sistema financeiro e aprimora-
mento dos serviços bancários prestados à socie-
dade. A tecnologia da informação vem há mais de 
quatro décadas sendo um motor extraordinário 
para a superação de desafios importantes do setor 
no Brasil, que incluem desde períodos significati-
vos de instabilidade econômica até a diversidade 
sociocultural de nossa população. Em todo esse 
processo, que resultou nas soluções de tecnologia 
bancária desenvolvidas no País, e hoje é referên-
cia mundial de inovação e qualidade de serviços 
aos clientes, a FEBRABAN sempre procurou atu-
ar trazendo transparência, relevância e subsídios 
para que todo o setor continuasse seu processo de 
amadurecimento e desenvolvimento. 

Um dos importantes instrumentos para nortear o 
setor bancário e todo seu ecossistema de relacio-
namentos - bancos, clientes, fornecedores de so-
luções, governo, entre outros - é a “Pesquisa CIAB 
FEBRABAN - O Setor Bancário em Números”, re-
alizada há 20 anos, com o propósito de mostrar a 
esses diferentes públicos, a evolução da indústria 
bancária nacional, em especial, nas questões rela-
cionadas à utilização tecnológica.

Neste ano, a FEBRABAN, em parceria com a 
Booz&Company, levantou, consolidou e analisou 
dados e informações relativas a 2011, cujos indi-

cadores revelam o esforço e o comprometimento 
do setor para manter um sistema financeiro efi-
ciente e sustentável que contribua com o desen-
volvimento econômico e social do País. A pesquisa 
contou com a participação das 16 principais insti-
tuições financeiras que operam no Brasil, que cor-
respondem a 90% dos ativos bancários no Brasil 
e quase totalidade dos serviços financeiros pres-
tados no varejo. Como novidade, neste ano foram 
utilizados dados de mercado de outras associações 
e órgãos governamentais, inclusive internacionais, 
com o objetivo de ampliar e aprofundar a análise 
dos dados. Além disso, fomos ouvir com mais pro-
fundidade os mais importantes executivos de TI 
do setor, que nos passam suas visões sobre temas 
bastante atuais, como a transformação do uso das 
agências, do internet banking e de mobile banking 
e até mesmo do impacto da crescente bancariza-
ção das classes C e D. De um total de 12 entre-
vistas, podemos encontrar ótimos direcionadores 
sobre os temas que são mais importantes para as 
organizações neste momento.

Os frutos desta iniciativa, combinando uma aná-
lise da pesquisa, um mapeamento das tendências 
do setor e um aprofundamento nos temas que 
hoje são os mais importantes na agenda dos exe-
cutivos de TI dos bancos, estão revelados nesta 
edição, e esperamos que o trabalho ajude a desen-
volver ainda mais toda a cadeia que envolve o sis-
tema bancário brasileiro, que hoje é um segmento 
de imenso valor para o desenvolvimento do País. 

Luis Antonio Rodrigues
Presidente do CIAB FEBRABAN 2012
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Este material foi criado com o objetivo de compi-
lar as informações publicadas pela FEBRABAN há 
20 anos sob o título “O Setor Bancário em Núme-
ros” e propor algumas análises qualitativas sobre 
seus resultados. 

Ao longo deste período em que a pesquisa tem 
ocorrido paralelamente à organização do CIAB 
FEBRABAN, suas informações têm sido de gran-
de importância para diversos públicos como os 
próprios bancos, fornecedores de TI, setor aca-
dêmico e mídia em geral. Neste ano, ao incluir-
mos a visão dos CIOs e análises qualitativas dos 
dados capturados, pretendemos apoiar esses 
públicos na busca de caminhos que possam apri-
morar ainda mais o estágio tecnológico do setor 
financeiro.

O texto em questão está estruturado de forma a 
inicialmente discutirmos os resultados da pesqui-
sa juntamente com alguns comparativos de ou-
tros mercados como EUA, União Europeia, Japão, 
Índia e México. Aqui já poderemos encontrar al-
gumas hipóteses importantes sobre as oportuni-
dades que vislumbramos para o futuro dos diver-
sos canais de relacionamento entre os bancos e 
seus clientes, além de uma perspectiva econômi-
ca do crescimento da indústria de TI para o setor 
ao longo dos últimos anos.

No capítulo seguinte, o leitor encontrará um re-
sumo dos principais tópicos que foram discutidos 

com os CIOs em nossas entrevistas. Tentamos 
aqui colocar os pontos de maior convergência en-
tre eles, bem como aqueles de maior relevância 
em suas agendas atuais e futuras.

Em sequência, vamos discutir as principais ten-
dências tecnológicas que detectamos no mercado 
mundial e como estão sendo tratadas nos bancos 
locais. Interessante neste capítulo foi notar uma 
importante convergência de visões e estratégias 
entre os executivos sobre os temas mais impor-
tantes que deverão ser alvo de investimentos nos 
próximos anos em cada uma das organizações 
pesquisadas.

Finalmente, depois de discutir as tendências do 
mercado, vamos voltar nossa atenção para o dia-
-a-dia e discutirmos os temas mais prioritários dos 
executivos neste momento. É fato que olhar para 
o futuro é algo fundamental para os líderes de TI 
dos bancos, mas a gestão tática em suas diversas 
dimensões é o que lhes toma mais tempo. Quais 
são estes temas e como estes executivos estão li-
dando com os dilemas que aparecem ao se tratar 
cada um deles, é o foco deste último capítulo.

Para fechar este documento, incluímos uma pe-
quena conclusão que deve ser não mais que uma 
provocação para que a indústria possa aprofundar 
todos os assuntos aqui tratados ao longo dos pró-
ximos doze meses que nos separam do próximo 
CIAB FEBRABAN. 

Boa leitura!
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Não há dúvidas de que os bancos brasileiros de-
vem se valer cada vez mais da tecnologia para 
melhorar o acesso de seus clientes e garantir efi-
ciência operacional - discussões sobre como e em 
quais canais investir serão cada vez mais relevan-
tes. Para que isso aconteça de forma a contribuir 
de maneira efetiva para todo o sistema financeiro, 
nada melhor do que conhecer de perto a realida-
de atual do uso da tecnologia bancária no País e 
poder analisar tendências. Esse é o objetivo do 
estudo realizado há vinte anos pelo CIAB FEBRA-
BAN e que recebe o nome de “O Setor Bancário 
em Números”. 

Com a missão de retratar temas como o uso dos 
principais canais de relacionamento e transações 
financeiras, a adoção de plataformas tecnológicas 
emergentes e o nível de investimento realizado 
pelas instituições financeiras, a pesquisa deste 
ano conta com algumas novidades importantes. 
A principal delas é o apoio da Booz&Company, 
uma das maiores e mais tradicionais consultorias 
de gestão do mundo, em sua realização e análise. 
A parceria permitiu não apenas trazer uma nova 
visão aos itens pesquisados, mas também dar 
uma dimensão mundial a vários temas, incluindo 
comparações do mercado brasileiro de tecnologia 
da informação com outros países em desenvolvi-
mento, como Índia e México, e também com os 
países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão 
e os países da União Europeia.

Mais do que definir quais devem ser os próximos 
passos do setor, o estudo se propõe a provocar as 

instituições financeiras e toda sua cadeia de rela-
ções, a enxergar caminhos possíveis para questões 
como o aumento da participação das camadas 
mais populares no mercado bancário, o crescente 
uso do mobile banking e até mesmo a relevân-
cia proporcional dos canais tradicionais, como 
agências e call centers. São essas discussões que 
vão determinar as plataformas tecnológicas para 
apoiar este processo permanente de mudança 
que o sistema financeiro brasileiro vive há mais de 
quatro décadas. Nas próximas páginas, alguns dos 
principais resultados da pesquisa são avaliados.

1.1 Mais agências com menor 
proporção nas transações

De forma a aumentar a capilaridade de seus ser-
viços e garantir uma maior penetração em todo o 
País, os grandes bancos brasileiros impulsionaram 
a abertura de novas agências e postos tradicionais 
de atendimento durante os últimos dez anos, re-
sultando em uma taxa média de crescimento de 
cerca de 3% ao ano nesse período. Em 2011, em 
especial, o número de agências aumentou em 7% 
em relação ao ano anterior, número este impul-
sionado por uma maior concorrência em locais 
menos populosos que grandes centros, mas que já 
se tornam atrativos para um posicionamento mais 
efetivo em comparação com os serviços de cor-
respondente no País, confirmando a tendência de 
crescimento cada vez mais expressivo para o futu-
ro, até em função de projeções de maior bancari-
zação de novas camadas da população brasileira.
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Número de agências e postos tradicionais(1)

(em milhares)

Postos tradicionais

Agências

Nota 1)  Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos 
Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativo (PAC), Postos de Atendimento ao 
Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e Unidades 
Administrativas Desmembradas (UAD).
Nota 2)  Taxa de Crescimento Anual Composto.
Fonte: Bacen, FEBRABAN
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Apesar do crescimento identificado deste canal tradicional, notamos também que as transações finan-
ceiras realizadas em agências diminuíram sua participação no total de operações no sistema financeiro, 
passando de 12,6% em 2007 para 10,9% em 2011. Essa tendência indica um processo importante de 
transformação do seu papel no atendimento aos clientes, migrando de um papel mais transacional para 
prestação de serviços mais ampla e consultoria financeira mais profunda e qualificada. Como consequ-
ência dessa transformação, alguns requerimentos serão necessários para a adaptação dos bancos a essa 
nova dinâmica. A plataforma tecnológica nas agências, por exemplo, deveria evoluir para apoiar o novo 
perfil de atendimento e utilização das agências com ferramental necessário para conhecer melhor o clien-
te e propor-lhe serviços e produtos mais adequados a seu perfil, potencializando ao máximo as tendên-
cias tecnológicas atuais como Customer Relationship Management (CRM) e análise de grandes volumes 
de dados não estruturados em real time, comumente chamados por Big Data.

1.2 Novo perfil de cliente traz novos desafios

Analisar o número de contas correntes ativas nos faz refletir sobre o fato de que um dos principais desafios 
das instituições financeiras nos últimos anos não deve se encerrar num futuro próximo. Trata-se da ascen-
são das classes C e D e o consequente aumento da bancarização desse novo público, que traz diferentes 
demandas aos bancos.



CAGR
+6%

Contas correntes Clientes com contas de poupança

Fonte: Bacen, FEBRABAN
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Contas correntes ativas e contas poupança
(em milhões)

Esse cenário proporciona às instituições financeiras uma experiência de consumidor mais completa, com 
uma visão que engloba necessidades de utilização e transformação dos diferentes canais de atendimento 
- agência, internet, mobile, autoatendimento etc. Para viabilizar essas transformações, os bancos devem 
investir não só em um portfólio diferenciado de produtos, mas também em um ferramental de relaciona-
mento mais robusto, que envolva um suporte tecnológico para entender e atender essa nova camada da 
população de maneira satisfatória e ágil.

O fato de o Brasil apresentar um número de contas correntes por agência comparável ao dos países mais 
desenvolvidos e bem abaixo de países emergentes, como Índia e México, traz à tona desafios relacionados 
ao aumento da bancarização do País - tendência de aumento no número de clientes tanto para canais tra-
dicionais como para os novos. Em consequência disso, nos próximos anos, os bancos devem estar atentos 
para questões de eficiência operacional de forma a atuar com a mesma qualidade num novo patamar de 
volumes. Para isso, investimentos em tecnologias serão indispensáveis para viabilizar o contínuo trabalho 
de busca por eficiência operacional, tanto nas agências como em outros canais.

Fonte: Bacen, FEBRABAN

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112002

28 31 32 34 37 40
45 48 50 54

CAGR
+8%

População bancarizada no Brasil
(em milhões de indivíduos)
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Contas correntes por agências bancária(1)

(em número de contas correntes / 2011)

Japão México Índia Austrália Brasil EUA UE(1)

7.334
6.718

5.773
4.657 4.315 4.029

3.401

Nota 1) Média Alemanha, França e Inglaterra
Fonte: BIS, CIA World Fact Book

1.3 Correspondentes no país estáveis e postos eletrônicos crescendo

Após um crescimento acentuado nos últimos 10 anos, o número de correspondestes no país, estabeleci-
mentos habilitados para intermediação de transações entre instituições financeiras e seus clientes finais, 
apresentou uma ligeira queda em 2011 (-2,5%), muito possivelmente em função dos ajustes do perfil das 
entidades passíveis de atuar como correspondentes no País, ocorridos no início de 2011 - por exemplo, a 
resolução da ANVISA, que veta este tipo de atividade em farmácias.

Correspondentes no país
(em milhares)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112002

33 36 46
70 73

96
108

150
165 161

CAGR
+24%

CAGR
+4%

Fonte: Bacen, FEBRABAN

Podemos crer que esse comportamento está também ligado a um importante crescimento de abertura 
de agências pelos bancos. Ou seja, os bancos estão viabilizando o relacionamento com seus clientes em 
pequenas agências onde antes só se era possível através dos correspondentes no País. Apesar disso, esse 
canal ainda se mostra bastante relevante para as transações bancárias.

Já os postos de atendimento eletrônico devem continuar a crescer em relevância nos próximos anos. Em 
2011, o canal apresentou crescimento de 7% em relação ao ano anterior, mantendo praticamente a mes-
ma média anual dos últimos dez anos, que é de 9% de crescimento.



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112002

22 24 26
30 33 35

39 41 45 48

Nota 1)  Postos de Atendimento Eletrônicos de Rede Individual e Rede Associada
Fonte: Bacen, FEBRABAN

CAGR
+9%

Postos eletrônicos(1)

(em milhares)

1.4 ATMs e acessibilidade também crescem 

O número de ATMs no Brasil continua crescendo e mantém-se como importante meio para transações 
bancárias. Na análise do parque de caixas automáticos, observa-se que a vasta maioria, cerca de 75% do 
total, está localizada nas agências bancárias. No entanto, a participação de ATMs localizados em locais 
públicos e em postos de atendimento apresentou crescimento nos últimos anos.

Evolução do número de ATMs
(em milhares por localização)

Postos de atendimento AgênciasLocais públicos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112002

Fonte: Bacen, FEBRABAN

CAGR
+4%
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Uma tendência importante nos últimos anos tem sido o aumento da preocupação com a acessibilidade 
dos clientes, indicando que dois em cada três dos 182 mil ATMs hoje existentes no Brasil já estão adapta-
dos a pessoas com deficiência (PCD), um salto significativo realizado nos últimos cinco anos, consideran-
do que em 2006 apenas 5% do total de ATMs tinham essa característica. Em especial, 100% dos postos 
de atendimento já possuem terminais adaptados.

ATMs adaptadas a PCD’s 
(em % total de ATMs )

100% dos Pontos de Atendimento
já tem Terminais Adaptados

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5% 10%
18%

44%
55%

67%

Fonte: Bacen, FEBRABAN

Na comparação da penetração de ATMs globalmente, observa-se o índice brasileiro comparável ao índice 
dos países mais desenvolvidos – todos acima do patamar de 9 ATMs para cada 10 mil habitantes, enquanto 
países emergentes, como Índia e México, apresentam índice de penetração de 0,9 e 3,3, respectivamente. 
Além disso, a quantidade de transações por ATM no Brasil está acima da média de todos os países anali-
sados, só ficando atrás da Índia, onde os caixas eletrônicos também exercem serviços diversos, incluindo 
vendas de tíquetes de trem ou aquisição de créditos para celulares, mostrando um uso mais intensivo 
do brasileiro por este meio. Ou seja, além da grande penetração de ATMs, o número de transações por 
terminal também é muito expressivo, indicando grande popularização e relevância do uso deste canal. O 
amplo portfólio de serviços bancários hoje disponíveis nos ATMs brasileiros e a maturidade da tecnologia 
bancária parecem explicar tal penetração. Além disso, o uso de dinheiro em espécie ainda é relevante no 
Brasil, fazendo com que a função de saque dos caixas automáticos seja importante para o setor bancário, 
exigindo permanente preocupação para minimizar questões de segurança, dada a relevância do canal e 
custos relacionados à manutenção dessa opção para o consumidor.



Penetração de ATMs por país 
(número de ATMs por 10.000 habitantes / 2011)

Brasil México Índia EUA

TRANSAÇÕES POR ATM POR MÊS

UE(1) Japão Austrália

9,1

3,3

5.773

13,8

9,9 10,6 10,2

Nota 1) Média Alemanha, França e Inglaterra
Fonte: BIS, BACEN

8,2

4.295 3.184 4.737 2.303 2.641 NA 2.526

Fica claro que a indústria deve aprofundar a análise destas informações diante das oportunidades que aqui 
se apresentam. Por um lado, vemos uma penetração de ATMs em linha com o número de países desen-
volvidos, de onde poderíamos concluir que a prestação de serviços bancários através deste importante 
dispositivo está em um nível mais que adequado. Entretanto, quando vemos o número de transações por 
equipamento que é em torno de 60% maior que EUA e UE, notamos que temos uma utilização de parque 
de ATMs bastante produtiva. Como implicação destas informações, poderíamos afirmar que existe espaço 
para um crescimento do parque de ATMs para se atingir níveis mais adequados de utilização. Por outro 
lado, os bancos teriam uma oportunidade de melhoria de eficiência ao incentivar transações de pagamen-
tos eletrônicas seja por cartões de débito e crédito ou, finalmente, buscando uma maior efetividade das 
soluções de mobile payments que hoje estão sendo testadas.

1.5 Internet Banking mantém sólido crescimento 

Após apresentar crescimento agressivo no início da década passada devido à popularização da internet, o 
internet banking continua exibindo crescimento sólido nos últimos anos, 11% em 2011, e se consolidando 
como um dos principais canais de acesso dos clientes. 

Nos últimos anos, o maior acesso à conexão de banda larga, associado a investimentos em segurança nos 
ambientes online, impulsionaram o maior uso do internet banking. Em particular, programas governa-
mentais de acesso à internet, que objetivam impulsionar o uso da rede a todas as classes, devem viabilizar 
maior penetração dos serviços na sociedade.
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Penetração de internet banking no Brasil
(% de contas correntes com Internet Banking sobre contas ativas)
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PENETRAÇÃO (%)
54% 56% 50%

9%

46%

Fonte: FEBRABAN, IBGE, Nilsen, TIC

A penetração do internet banking nas contas correntes ativas no Brasil (46%) está em patamar compará-
vel a dos países desenvolvidos como Alemanha (50%), Estados Unidos (54%) e Reino Unido (56%) -, isso 
mostra que o País já apresenta uma maturidade no uso do internet banking, mas ao mesmo tempo pode 
indicar que existe certo limite de quanto mais o canal consegue penetrar nesta geração de consumidores.

Com efeito, mais que buscar um aumento do número de correntistas utilizando internet banking, as insti-
tuições devem investir cada vez mais na maximização do uso dos serviços online, prover uma experiência 
do consumidor cada vez melhor neste canal e ofertar produtos e serviços que melhor se encaixam neste 
meio. Para isso, o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica mais atraente, ágil e robusta se torna-
rá um diferencial nos próximos anos. Notemos que o aumento de utilização desse canal está diretamente 
ligado a uma mudança de comportamento na utilização das agências e ATMs. Ou seja, com os clientes 
cada vez mais realizando suas atividades transacionais pela internet, agências devem aumentar sua na-
tureza de relacionamento. Isso significa que transações em ATMs podem se tornar menos frequentes, em 
linha com tendências vistas em outros países desenvolvidos.

Contas correntes com internet banking
(em milhões)

Fonte: Bacen, FEBRABAN
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Contas correntes com mobile banking
(em milhões)

2008

0,0

2009

1,3

2010

2,2

2011

3,3

Fonte: FEBRABAN

+72%

+49%

1.6 Mobile Banking com grande potencial 

Fenômeno recente no cenário da tecnologia bancária no País, o mobile banking apresentou crescimento 
exponencial nos últimos quatro anos, de praticamente inexistente em 2008 para uma penetração de 
mais de 3 milhões de contas correntes em 2011. Este crescimento é impulsionado diretamente pela venda 
de smartphones no País, que apresentou crescimento anual de 88% desde 2009, com projeções de cres-
cimento robusto para os próximos anos.

O mobile banking tem potencial para ocupar um espaço relevante, assim como o internet banking atual, 
mas ainda depende de definições mais claras do próprio segmento de aplicações e dispositivos móveis. 
Num cenário positivo, a estimativa de uso do mobile banking pode chegar a patamares comparáveis ao 
internet banking em número de contas correntes habilitadas nos próximos cinco a sete anos. Uma maior 
convergência tecnológica pode acelerar o crescimento, tendência observada em outros países - entre 
setembro de 2010 e junho de 2011, o número de usuários de aplicativos de bancos em smartphones nos 
EUA pulou de 7,3 milhões para 13,7 milhões.
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Maior convergência 
tecnológica pode 
acelerar o crescimento

Número de cartões no Brasil · Crédito, débito e lojistas
(em milhões)

Nota 1) Estimativa
Fonte: ABECS  
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1.7 Maior penetração de cartões

O número total de cartões, incluindo crédito, débito e private label (cartões específicos de lojas), continua 
crescendo em ritmo acelerado no País, alcançando cerca de 700 milhões de cartões em todo o Brasil em 
2011. No entanto, o número médio de cartões de crédito e débito por habitante (2,1) ainda está abaixo da 
média de países desenvolvidos como Estados Unidos (3,7), principais membros da União Europeia (3,2) e 
Japão (5,7), indicativo de potencial para maior crescimento desse meio de pagamento nos próximos anos.



Número médio de cartões por habitante
(por país / 2011)

Brasil México EUA UE(2) Japão Austrália

Crédito DébitoNota 2)  Média Alemanha, França e Reino Unido
Fonte: ABECS, BIS
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Penetração de cartões por classe social
(% / 2011 e 2015)
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Fonte: ABECS, Booz & Company

As classes C e D podem impulsionar o crescimento da penetração de cartões por habitante no País. Es-
timativas apontam um aumento da penetração nessas classes, partindo de 32% em 2011 para 43% em 
2015. Da mesma forma, ainda existe espaço para maior penetração nas classes A e B, partindo de 56% 
em 2011 para 67% em 2015. Portanto, apesar de o crescimento estar mais concentrado nas classes C e D, 
as classes A e B devem continuar no foco das instituições emissoras de cartão durante os próximos anos.

1.8 Meios eletrônicos se 
consolidam nas transações 
bancárias

O número total de transações bancárias aumen-
tou significativamente durante os últimos anos 
(12% em 2010 e 2011), reflexo direto da maior 
bancarização, crescimento econômico mais ace-
lerado e da maior popularização de canais alter-
nativos para transações. Observa-se uma tendên-
cia cada vez mais clara de utilização do internet 
banking para transações (participação de 23,6% 
em 2011 contra 13,9% em 2007), absorvendo 
parte das transações anteriormente realizadas nas 
agências (10,9% em 2011 contra 12,6% em 2007) 
e em terminais de autoatendimento (13,5% em 
2011 contra 17,5% em 2007). No entanto, apesar 
da diminuição da participação relativa desses dois 
últimos canais, o número absoluto de transações 
apresentou crescimento e continua relevante para 
as instituições financeiras e seus clientes.
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Transações bancárias por origem
(em bilhões de transações)

Nota 1) Tarifas e impostos
Nota 2) Débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOC's, TED's, cobranças, etc.
Nota 3) Estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc.
Fonte: FEBRABAN
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Participação no total de transações bancárias
(em% / 2011)

Fonte: FEBRABAN
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Volume de transações de cheques
(em bilhões de transações)

A maior penetração do número de cartões na população também representou aumento da participação 
no número de transações realizadas com o meio de pagamento nos últimos anos (12,5% em 2011 con-
tra 10,3% em 2007). Claramente, observa-se uma substituição do uso dos cheques pelos cartões para 
realização de pagamentos. Enquanto houve crescimento anual de 17% no número de transações com 
cartões entre 2007 e 2011, o número de transações com cheque caiu 10% ao ano no mesmo período. 
Com o aumento previsto do número de contas correntes habilitadas para mobile banking nos próximos 
anos, espera-se a participação dos dispositivos móveis como canal emergente.
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Despesas e investimentos em tecnologia por bancos no Brasil
(em milhões de Reais)

Fonte: FEBRABAN

2007

3.422

11.747

2.341

1.610

1.862

1.586

926

2011

4.572

3.629

3.700

1.883

2.180

1.952

17.916

2010

4.962

2.712

1.697

2.158

814

3.773

16.115

2009

3.859

3.087

2.523

1.425

2.032

1.173

14.099

2008

2.520

2.238

1.724

1.173
597

12.353

4.100

Hardware

Softwares “In House” Outras

Softwares de 3os

Infraestrutura

Telecom

+20%

+27%

1.9 Bancos continuam intensificando os investimentos em TI

Nos últimos três anos os investimentos dos bancos em TI cresceram 27%, saltando de R$ 14 bilhões em 
2009 para R$ 18 bilhões em 2011. Desse total, hardware e telecomunicações se mantiveram praticamen-
te estáveis, com aumento principalmente no investimento em softwares. Hardware continua, porém, 
representando a maior fatia dos investimentos, com 25% do volume investido. Quando se somam sof-
twares de terceiros e in-house, a categoria de software acumula 30% do total em 2011. O grande volu-
me de investimentos, associado ao crescimento identificado nos últimos anos, eleva a importância do 
mercado brasileiro na indústria mundial de tecnologia bancária. No entanto, quando comparado a países 
desenvolvidos como Japão, Estados Unidos e membros da União Europeia,  o Brasil se encontra muito 
atrás, com bastante espaço para novos investimentos. O Japão, por exemplo, investe anualmente quase 
quatro vezes mais do que o Brasil em TI para bancos, enquanto membros da União Europeia e os Estados 
Unidos representam, respectivamente, cinco e dez vezes o investimento realizado no mercado brasileiro.



Despesas e investimentos em tecnologia no setor bancário
(em milhões de US$ / 2011)

BrasilMéxicoÍndia EUA

DESPESAS / INVESTIMENTOS SOBRE O ATIVO TOTAL DO SETOR BANCÁRIO

UE(1)JapãoAustrália

3.907 3.409
5.691

9.950

36.087

44.340
94.266

Nota 1) Média Alemanha, França e Reino Unido
Fonte: FEBRABAN, Gartner

0,65% 0,37% 0,76%

Projeções mostram que os bancos brasileiros vão aumentar o seu nível de despesas e investimentos em 
tecnologia em 42% até 2015, representando 2,5 vezes o ritmo de crescimento da média global projetada 
em 18% no mesmo período. Os bancos brasileiros têm porém o desafio de planejar este investimento 
de forma adequada, balanceando eficiência e experiência do consumidor por meio de uma plataforma 
integrada de canais e ofertas aos clientes. 
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1.10 Principais desafios para o setor

Neste contexto de crescimento da bancarização da população brasileira, com maior penetração das classes 
C e D, alguns desafios devem ser endereçados pelo setor bancário nos próximos anos. Em primeiro lugar, 
o aumento da participação das camadas mais populares no mercado bancário irá desencadear discussões 
importantes sobre perfil de produtos, canais mais adequados e experiência do consumidor, sendo que to-
dos estes temas estão intrinsecamente envolvidos com as plataformas tecnológicas. Dessa forma, eleva-se 
a importância da tecnologia para viabilizar um melhor atendimento às demandas desse novo público.

Além disso, internet banking e mobile banking surgem como canais emergentes para transações ban-
cárias, criando desafios importantes para os bancos. Inevitavelmente, o aumento da utilização desses 
canais eletrônicos contribuirá para a diminuição da relevância proporcional de canais tradicionais, como 
agências e call centers.

Adicionalmente, a manutenção do crescimento do número de ATMs deve permanecer como ferramenta 
importante dos bancos para aumentar a capilaridade e obter melhorias na experiência de seus clientes no 
acesso a serviços bancários. Isso implicará maiores investimentos em soluções de segurança e acessibili-
dade, de maneira a globalizar a utilização dos ATMs para toda a população.

Apesar do aumento dos canais alternativos, o número de agências também apresenta crescimento, pas-
sando por um processo importante de discussão da transformação do seu papel para um foco maior em 
consultoria/relacionamento, trazendo discussões importantes sobre capacitações e plataforma tecnoló-
gica para apoiar esse processo de mudança.

O nível atual de investimentos e despesas em tecnologia do setor bancário brasileiro já é relevante e 
coloca o Brasil como importante participante da indústria global. Assim, com o aumento da importância 
da tecnologia para garantir acesso ao cliente e eficiência operacional, as discussões e decisões de como e 
onde investir serão cada vez mais relevantes.
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Evolução do PIB real por região
(em trilhões de Reais)
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Fonte: IBGE
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2.1 A visão dos CIOs

A pesquisa “O Setor Bancário em Números” revela que devido ao crescimento da bancarização da popu-
lação brasileira, com a maior penetração das classes C e D e a popularização de canais alternativos, de-
safios deverão ser enfrentados, principalmente relacionados a investimentos em tecnologia para criação 
de diferenciais competitivos. Para entender melhor como os CIOs brasileiros estão endereçando esses e 
outros desafios apresentados na radiografia revelada pelo estudo, selecionamos um grupo de líderes de 
tecnologia da informação dos principais bancos públicos e privados do País para debater alguns dos temas 
centrais da pesquisa. A mais importante revelação dessa série de entrevistas possivelmente repousa no 
fato de que, apesar da concorrência acirrada que marca o setor financeiro no Brasil historicamente, os 
CIOs entrevistados divergem muito pouco sobre os desafios a serem enfrentados neste ano e até mesmo 
sobre as melhores estratégias para endereçá-los.

2.2 Os desafios dos novos clientes entrantes

Tema central da mudança na maneira dos bancos se relacionarem com os novos clientes, que acaba deri-
vando em transformações diversas, o aumento da participação das camadas mais populares no mercado 
bancário desencadeia discussões importantes sobre como atender de forma efetiva esse perfil de cliente. 
Para os CIOs, não há dúvidas de que a estratégia para a expansão do número de agências deve estar em 
sintonia com o enriquecimento da população e deve privilegiar principalmente as regiões não atendidas 
pelos serviços financeiros, mas com um importante crescimento econômico.
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Correspondentes Agências

Número de agências e correspondentes no país
(em milhares)

169,6 185,0
182,2

Fonte: Bacen, FEBRABAN

2009 2010 2011

165,2149,5
160,9

19,820,0 21,3

CAGR
+4%

Durante os últimos anos, algumas regiões como Nordeste e Centro-Oeste, apresentaram crescimento do 
PIB mais acentuado em relação às regiões mais desenvolvidas, aumentando a sua participação no PIB total 
do Brasil. Esse crescimento representou importante direcionador para o aumento da penetração do número 
de agências nessas regiões, além de tendência futura das geografias com maior potencial para crescimento 
no longo prazo.

O enriquecimento da população, especialmente representado com o aumento do número de pessoas nas 
classes C e B, faz com que os líderes de TI acreditem que os correspondentes no País se consolidem como 
um canal para pagamentos de contas e transações mais simples, visto que agências em regiões, que até 
alguns anos atrás não seriam viáveis, hoje podem ser lucrativas. O mesmo deve acontecer com o perfil 
das agências, que está claro para os CIOs que precisam ter suas funções atualizadas. O modelo tradicional 
apresenta uma agência muito mais focada nas operações, com muitos caixas. Atualmente elas adotam 
um modelo muito mais comercial, focadas mais no relacionamento com o cliente, oferecendo um am-
biente mais confortável e atraente. Isso se reflete em agências menores e cada vez mais priorizando a 
venda de outros serviços, como seguros, consórcios e cartões.

Essa mudança de perfil das agências é motivada também pela curva de adoção de novos canais para tran-
sações financeiras, com certo destaque para a expansão dos ATMs fora das agências nos últimos anos. 
Porém, para os CIOs, o desafio aqui repousa, além de maior atenção nas questões de segurança, no fato 
de que cerca de 70% a 80% das transações nos ATMs estão restritas aos seguintes serviços: consulta de 
saldo, extrato, saque e carregamento de pré-pago. Ou seja, com exceção do saque, todos eles podem 
ser realizados remotamente via internet banking, o que representaria uma economia importante para os 
bancos quando comparado aos ATMs. Isso nos permite avaliar também que, enquanto as agências estão 
se focando em funções mais comerciais, a competição dos correspondentes no País não é mais com as 
agências, mas acaba sendo com os ATMs, que também precisam encontrar seu espaço para oferecer cada 
vez mais serviços aos clientes.



Fonte: Plano Nacional de Banda Larga, IDC (Barômetro Cisco Banda Larga, 2009)
e IBGE (PNAD, 2007)       

Distribuição de acessos e difusão de banda larga · 2008

N: 526.245 acessos
Acessos/Dom.: 13,45%
Rendimento 
médio mensal (R$): 449

CO: 834.138 acessos
Acessos/Dom.: 20,00%
Rendimento 
médio mensal (R$): 760

NE: 570.445 acessos
Acessos/Dom.: 4,00%
Rendimento 
médio mensal (R$): 381

SE: 6.001.721 acessos
Acessos/Dom.: 23,81%
Rendimento 
médio mensal (R$): 748

S: 1.896.908 acessos
Acessos/Dom.: 21,33%
Rendimento médio mensal (R$): 759

Uma oportunidade existente ainda sem uma resposta definitiva é a possibilidade de compartilhamento 
de ATMs. Em grandes cidades, onde existe demanda para um número crescente desses equipamentos de 
autoatendimento e uma grande concentração populacional por quilômetro quadrado, é possível que o 
compartilhamento não traga maiores benefícios, porém, em cidades menores e distantes de grandes cen-
tros, a oportunidade de redução do custo operacional - principalmente de abastecimento e manutenção 
técnica – parece ser muito maior, uma vez que os custos logísticos são muito maiores. O grande problema 
para a implementação desse modelo não é novo, pois esbarra em acordos operacionais, que já foram 
testados no passado. Do ponto de vista técnico, o maior desafio também não é instransponível, pois se 
encontra na garantia de que o equipamento ofereça a mesma experiência (look&feel) de uma máquina 
proprietária e o mercado já dispõe de maturidade para endereçar adequadamente este desafio.

2.3 A Importância da Internet e Redes de Celulares

Longe das agências e dos terminais de autoatendimento, o internet banking e mobile banking ganham 
cada vez mais espaço como canais essenciais para transações bancárias, com um crescimento muito acima 
do que os outros e que já representam uma participação importante no número total de transações. Essa 
realidade acaba criando, obviamente, desafios importantes para os bancos. Deve-se pensar, por exemplo, 
em soluções para melhor integrar esses novos canais aos meios tradicionais, de maneira a intensificar o seu 
uso entre os clientes. Para os CIOs entrevistados, no entanto, existe um grande desafio externo. Trata-se 
do fato de que o Brasil apresenta uma capacidade de conectividade bem abaixo de outros países desen-
volvidos. Atualmente, está sendo feito um esforço para levar o cliente para o internet banking, com uma 
expectativa de aumento significativo neste ano. Porém, as limitações estruturais do País levam a crer que 
já se está chegando ao limite máximo de alcance da população que tem acesso à internet.

Setor Bancário em númeroS, tendênciaS 
tecnológicaS e agenda atual  29



Vendas de smartphones no Brasil
(em milhões de unidades)

2009 2010 2011 2012E
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Fonte: FEBRABAN, IDC

CAGR
+88%

No entanto, a difusão da banda larga não é homogênea na população brasileira. Algumas regiões, como 
Norte e Nordeste, apresentam baixos índices de penetração da banda larga nos domicílios, representando 
oportunidade para maior crescimento da utilização pelas famílias dessas regiões.

Uma alternativa, mas que também aumenta os desafios dos CIOs, está representada no novo sonho de 
consumo da classe C, que é o smartphone. A realidade mostra, no entanto, que para clientes de baixa 
renda o mobile banking ainda não é um canal forte, apesar de ser o canal de transações com o mais alto 
índice de crescimento nos últimos anos. Para o grupo de executivos entrevistados, essa modalidade tem 
sido um dos focos centrais de investimentos, para a oferta de serviços e produtos, com soluções – ou apli-
cativos – muitas vezes orientadas a necessidades específicas, como é o caso de sistemas de home broker, 
que aumentaram muito com o lançamento do aplicativo para os smartphones. Essa facilidade de acesso e 
soluções específicas reflete no crescimento exponencial apresentado pelo canal mesmo sem ter um ma-
rketing massivo. Para os CIOs, a tendência é a de que, com o aumento do número total de smartphones, 
que deve atingir a casa de 15 milhões neste ano, o canal deva ser cada vez mais representativo e se torne 
uma importante fonte de receita para os bancos.

Apesar de uma preocupação constante no investimento em novas tecnologias, que possam trazer im-
portantes diferenciais competitivos, os bancos vêm priorizando mesmo os investimentos em sistemas de 
autoatendimento, em CPD e em soluções de telecomunicações. Os CIOs apontam que, em geral, estão 
gastando muito mais com despesas operacionais do que com investimentos. Um fator relevante para o 
aumento da despesa é que, quanto menor a renda da pessoa maior é o número de transações que ela 
realiza, sobrecarregando o sistema. 
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TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS PARA O 

SETOR BANCÁRIO

3



de Processos, Big Data, Redes Sociais, Internet 
Anywhere, Segurança, Cloud Computing e Revi-
são da Arquitetura.

Para alavancar esses viabilizadores, as organiza-
ções precisarão refinar os seus modelos opera-
cionais, governança, gestão de dados e de apli-
cações, além da arquitetura tecnológica. Esses 
temas devem ser priorizados na agenda dos CIOs 
e dos departamentos de TI dos bancos, que pre-
cisam desenvolver o conhecimento para liderar a 
sua efetiva utilização pela organização. O objetivo 
deste capítulo é apresentar e discutir as tendên-
cias tecnológicas que potencialmente viabilizarão 
essa transformação da indústria bancária, assim 
como os desafios esperados pelos principais líde-
res das áreas de TI dos bancos, que liderarão esse 
processo no futuro próximo.

Algumas tendências que recentemente movimen-
tam o mercado de tecnologia da informação no 
mundo todo, também estão na pauta de discus-
sões dos CIOs brasileiros, de acordo com as en-
trevistas realizadas, como alternativas para apri-
morar as soluções de atendimento e gestão dos 
clientes. Os conceitos mapeados foram 

 » Automação de Processos
 » Big Data
 » Revisão de Arquitetura
 » Segurança
 » Internet Anywhere
 » Cloud Computing
 » Redes Sociais

De acordo com as entrevistas com os CIOs, o nível 
de prioridade dessas tendências é o seguinte:

O setor bancário mundial historicamente apre-
senta um comportamento bastante dinâmico. 
A cada nova geração, novos desenvolvimentos 
transformam não só a maneira como os bancos 
se apresentam ao mercado, mas também a forma 
como os clientes pretendem se relacionar com as 
instituições financeiras, obrigando o desenvolvi-
mento de novas funcionalidades, gerando maior 
adaptação, comodidade e acessibilidade aos ser-
viços bancários. Para se adequar a esse cenário em 
movimento constante, é imprescindível que os 
bancos se mantenham cada vez mais orientados 
aos consumidores. Isso demanda novas capacita-
ções, que serão o principal diferencial dos bancos 
em uma indústria com maior foco nos clientes.

Cientes desse desafio, os CIOs colocam em sua 
lista de prioridades cada vez menos temas rela-
cionados com questões operacionais e acabam 
focados cada vez mais em se alinhar aos negócios, 
vislumbrando soluções mais estratégicas, como 
agilidade para acompanhar os desafios atuais e 
qualidade de serviços. Eficiência operacional tam-
bém entra na pauta, bem como inovação. 

O fato é que o papel da tecnologia da informação 
(TI) será cada vez mais relevante para o desenvol-
vimento dessas capacitações de diferenciação do 
setor bancário para os clientes. As áreas de TI dos 
bancos viabilizarão grandes tendências tecnológi-
cas identificadas globalmente. Cada uma dessas 
tendências deverá oferecer novas oportunidades 
para aumentar a percepção dos consumidores 
quanto à conveniência, controle, reconhecimen-
to e transparência em sua relação com os bancos. 
As tendências atualmente mapeadas e que ain-
da serão avaliadas neste estudo são Automação 
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Em nossa análise dos resultados junto com os 
executivos, podemos sumarizar os três grupos de 
tendências acima separados pelo grau de impor-
tância dada por este grupo de acordo com o se-
guinte critério:

 » A) Tecnologias emergentes com grande opor-
tunidade de maior utilização e ROI (return on 
investment) pelos bancos

 » B) Iniciativas importantes e já presentes nas 
agendas, mas sem a mesma oportunidade de 
ROI que o grupo A

 » C) Importantes tecnologias, mas sem uma 
perspectiva de maior utilização no curto prazo

Com efeito, notamos que Automação de Proces-
sos e Big Data são tendências que estão muito 
alavancadas por uma acelerada maturação de 
tecnologias como redes de telecomunicação de 
banda larga, uso massivo de dados com baixo cus-
to de armazenagem e aplicações mais amigáveis 
e eficiências de gestão de processos (workflow).

No caso de Automação de Processos, a entrada da 
compensação por imagem no ano de 2011 acelerou 
a preparação dos bancos para captura de informa-
ções digitalizadas nas agências. Em uma segunda 
fase, as instituições estão trabalhando para obter o 

máximo desse processo já automatizado, ganhan-
do maior eficiência logística e de controle em todas 
as fases do processo de compensação bancária.

Com isso vemos aberta a possibilidade de usar 
essa infraestrutura estabelecida para outros pro-
cessos como abertura de crédito, gestão docu-
mental e serviços administrativos internos. Ou 
seja, os investimentos em imaging, banda-larga 
nas agências, ferramentas de gestão de processos 
(workflow automation) e documentos (document 
management) criaram as fundações para uma 
tendência que deve ser importante nos próximos 
anos de um ambiente bancário mais automati-
zado, eficiente e sustentável na medida em que 
diminui fortemente o transporte de documentos 
e uso de papel.

No topo da agenda, juntamente com Automação 
de Processos, está um termo recém-criado na 
indústria, Big Data. Inicialmente o termo estava 
ligado à utilização não estruturada de informa-
ções capturadas principalmente através das re-
des sociais e que podem ser fonte de análise de 
comportamento de consumidores em tempo real. 
Entretanto, com a vasta discussão que se nota 
atualmente sobre o assunto nas instituições fi-
nanceiras, podemos concluir que acabou havendo 

Tendências e prioridades na visão dos executivos de TI dos grandes bancos brasileiros

TENDÊNCIA NÍVEL DE PRIORIDADE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO E MATURIDADE

Automação de 
Processos

Alto
A) Tecnologias emergentes com grande oportunidade 
de maior utilização e ROI (return on investment) pelos 
bancos

Big Data

Revisão da Arquitetura

Médio
B) Iniciativas importantes e já presentes nas agendas, 
mas sem a mesma oportunidade de ROI que o grupo A

Segurança

Internet Anywhere

Cloud Computing

Baixo
C) Importantes tecnologias, mas sem uma perspectiva 
de maior utilização no curto prazo

Redes Sociais



certa distorção da definição inicial para algo mais 
adaptado às necessidades da indústrias. Em vez de 
falarmos em dados não estruturados para análi-
se de informações comportamentais de clientes, 
o tema Big Data tem sido usado mais frequente-
mente para denotar grandes programas que as 
instituições têm executado para criação de ba-
ses de dados que serão usadas para geração das 
informações para Basileia II e III, atrelada a uma 
demanda ainda crescente por informações ge-
renciais que devem ser reconciliadas com dados 
para fins regulatórios. A visão de comportamento 
de clientes também está presente aqui, uma vez 
que as necessidades de informações regulatórias 
sobre riscos de clientes tem gerado uma necessi-
dade de compartilhar essas informações também 
com dados antes exclusivos de bases para Custo-
mer Relationship Management (CRM).

Entre as tendências que continuam como tópicos 
importantes nas agendas dos CIOs, mas onde não 
se veem oportunidades tão imediatas como em 
Automação de Processos e Big Data, estão Revi-
são de Arquitetura, Segurança e Internet Anywhe-
re - aqui definido como a pulverização das apli-
cações bancárias em diferentes dispositivos como 
PCs, tablets e smartphones.

Um número importante de bancos está envolvido 
com processos de revisão de arquitetura. São pro-
gramas de longo prazo e cujo principal efeito é a 
atualização das plataformas tecnológicas, muitas 
delas com mais de trinta anos de vida. Esses pro-
gramas têm um espaço importante na prioridade 
das empresas e são o passaporte para o futuro, 
mas exigem muito mais perseverança e método 
que criatividade na transformação.

Segurança da Informação, mais claramente atre-
lada à gestão de fraudes eletrônicas, tem sido ou-
tro tema recorrente para os CIOs. Em geral, todos 
se mostram bastante preocupados com a explo-
são de fraudes eletrônicas e a sofisticação dos 
hackers, mas não veem nada disruptivo no futuro 

próximo que mude a dinâmica deste processo. Em 
resumo, todos esperam que a luta diária contra os 
fraudadores continue a seguir o modelo atual de 
perseguição entre gato e rato, ou entre técnica de 
fraude e técnica de proteção. 

O conceito de Internet Anywhere, introduzido no 
CIAB 2011 sob o tema “Tecnologia Além da Web”, 
define o cenário atual de interação entre cliente e 
banco que se expandiu dos tradicionais PCs e bro-
wsers para uma multiplicidade de equipamentos 
como tablets e smartphones, e sistemas opera-
cionais, como Android e IOS. De uma tendência 
nova há um ano, esse assunto rapidamente se in-
corporou nas organizações de TI e a gestão desta 
diversidade de ambientes parece estar adequada-
mente dominada segundo visões dos profissionais 
entrevistados.

Surpreendentemente, em um grupo de menor 
prioridade para os bancos, estão duas tendências 
das mais quentes do momento, Cloud Compu-
ting e Redes Sociais. Entendemos que o motivo da 
baixa atenção dos executivos a esses dois temas 
tem razões distintas. No caso de Cloud Compu-
ting, a quase totalidade dos entrevistados enten-
de que esta tecnologia está bem absorvida pelos 
bancos que utilizam massivamente a virtualização 
de dados e processadores, o que é a base para a 
computação em nuvem. Um avanço natural para 
esta fundação é a utilização de aplicações mais 
sofisticadas para criação do que se tem chamado 
de Internal Cloud. Nesses casos, vimos que, em 
diferentes estágios, os bancos estão trabalhando 
nessa direção, mas não consideram que isso possa 
ser algo que alavanque grande valor para as orga-
nizações, além de uma melhor gestão de recursos 
computacionais para uso departamental e pessoal.

Por outro lado, as Redes Sociais se encontram 
dentre os assuntos que geram muito interesse, 
mas de onde as organizações ainda não encontra-
ram uma forma mais transacional de se relacionar 
com seus clientes. Ou seja, os bancos continuam 
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se posicionando nestes ambientes com suas mar-
cas e interagindo com seus clientes ou público em 
geral, mas sem ainda aprofundar mais fortemen-
te essa relação em algo que possa ter um caráter 
seja de vendas ou de gestão de contas correntes, 
assim como ocorre hoje em internet banking e 
mobile banking. Uma tendência que podemos no-
tar, entretanto, é a de se aproximar as aplicações 
para a linguagem que se utiliza nas redes sociais 
mais relevantes como Facebook e Twitter.

3.1 Automação dos processos

Com o amadurecimento das tecnologias de auto-
mação de processos, suportadas pela diminuição 
de custos de imaging e processamento, alinhado 
ao reaparecimento de agentes baseados em inte-
ligência artificial, existe uma tendência de massiva 
automação de processos nas empresas de servi-
ços. Apesar da diminuição de custos ainda ser um 
importante motor para a adoção desta estratégia, 
especialmente em relação a processos de baixo va-
lor adicionado, existem aspectos, como segurança 
e agilidade, que têm grande valor para a automa-

ção de processos em empresas do setor financeiro.

Globalmente, existe uma tendência cada vez 
maior para revisão de processos manuais em bus-
ca de oportunidades de automação. Pontos como 
a introdução de ferramentas interativas para os 
clientes em diversos canais de atendimento, au-
tomação dos processos de cadastro e armazena-
mento de documentos, além de maior integração 
dos processos de pagamento (liquidação, conci-
liação etc.), entre outros, trazem diversos benefí-
cios às empresas do setor. O principal benefício é 
a redução dos custos, desde aqueles relacionados 
a pessoas até os relacionados a transações e infra-
estrutura. Outros benefícios são redução de tem-
po de processamento, diminuição de erros manu-
ais, maior segurança e compliance, e melhoria da 
experiência do cliente.

Para se alcançar os benefícios identificados, exis-
tem alguns desafios enfrentados pelas empresas 
na implementação de ferramentas para auto-
mação dos processos, que podem ser mitigados 
através de uma implementação baseada em me-
lhores práticas.



Principais desafios da automação de processos

Falta de foco 
nos processos

A intenção de implementar um projeto centrado fica perdida entre a implementação dos 
programas com o programa revertendo a um projeto clássico conduzido pelo TI com foco em 
sistemas.

Excesso 
de análise

Um modelo de implementação que envolve muito os usuários finais pode levar os usuários a 
solicitarem uma definição do processo nos mínimos detalhes, acarretando aumento do escopo 
e estouro de tempo e custos.

Baixa 
customização

BPM não é uma abordagem única e há uma série de ferramentas com especialização 
para atender às necessidades individuais. BPM pode atender às necessidades da grande 
transformação estratégica e operacional para melhorias táticas das unidades de negócios

Conflito 
de liderança

O programa desde a concepção do projeto à implantação deve ser conduzido pela empresa com 
elevado comprometimento da equipe. Capacidade deve existir dentro da empresa com recursos 
do projeto dedicados que representam algumas das melhores organizações de pessoas.

Mudança 
organizacional

Uma organização pode realizar de forma limitada mudanças estratégicas e operacionais em 
paralelo. Programas de grande porte irão consumir recursos do nível executivo nas operações e 
devem ser avaliados no contexto organizacional.

Fonte: Booz & company

São cinco os principais desafios enfrentados pelas empresas na implementação da automação dos proces-
sos. A falta de foco em processos, onde não há priorização dos programas, levando à sua condução pela 
área de TI, com maior foco em sistemas; excesso de análise, em que há pouca priorização do que deve ser 
realizado, acarretando em aumento de escopo, tempo e custos; baixa customização da implementação, 
ao se tentar utilizar abordagens prontas para processos específicos; conflito de liderança, em que existe 
pouco comprometimento ou dedicação integral de equipes para a implementação do programa; e mu-
dança organizacional, comprometendo a interação necessária entre as áreas impactadas pelos processos.

Melhores práticas nas etapas de implementação 

Projeto de Programas 
e Seleção de Produtos

Avaliação dos ativos de processos para determinar que esforço de implementação assumir e 
como priorizar processos para automação.

Certificar-se que o responsável pelo projeto seja liderado pelo executivo e pelos responsáveis 
pelo processo para aumentar a adesão no chão de fábrica.

Implementação 
de BPM

Não subestimar a quantidade de mudança organizacional necessária até mesmo das simples 
iniciativas de automação.

Abordar BPM como evolução e não como revolução, com princípios de projeto iterativo e 
aplicação da regra de Pareto 80-20.

Certificar-se que TI realmente entende o que a empresa realmente quer da solução de BPM.

Definir medidas de melhoria no início do processo para garantir que o sistema forneça dados 
imperativos do monitoramento das atividades de negócio.

Operações em curso
Maximizar recursos do sistema com melhoria contínua das operações.

Garantir que a capacidade organizacional sujacente dê suporte e sustente a capacidade da BPM.

Fonte: Booz & company

Setor Bancário em númeroS, tendênciaS 
tecnológicaS e agenda atual  37



Para mitigar os desafios identificados, as melhores práticas em implementação de automação de pro-
cessos geralmente apresentam comportamentos similares em relação às etapas de implementação dos 
programas. Durante a fase de desenho e escolha, uma maior avaliação e priorização dos esforços para 
escolha dos processos e consentimento na liderança e tomada de decisões pelos executivos e responsá-
veis pelos processos são essenciais para garantir maior foco e engajamento. Na efetiva implementação 
da solução, alinhamento das mudanças organizacionais a serem realizadas, engajamento das áreas de TI 
e das áreas dos processos e definição das métricas e indicadores de desempenho para o monitoramento 
das atividades são necessárias para minimizar conflitos e impactos das mudanças realizadas. Finalmente, 
durante a fase de operação da solução, a maximização de recursos e manutenção da capacidade organi-
zacional deve garantir a contínua melhoria das operações e suporte às capacitações geradas.

3.2 Big Data

Soluções robustas de Business Analytics, a diminuição de custos de armazenamento de dados e a explo-
são de dados não estruturados, principalmente em redes sociais, deram força a uma megatendência nas 
empresas para investimentos no que se tem chamado de Big Data. A expressão pode ter uma definição 
ampla, mas genericamente, está ligada à utilização de informações, muitas vezes desestruturadas e em 
real-time, para tomada de decisões. Com o aumento exponencial das fontes de informações e maiores 
volumes de dados, Big Data terá papel cada vez mais importante para a gestão dos dados das empresas 
financeiras.

Importância do Big Data na indústria de serviços financeiros

Explosão 
de dados

Enquanto as empresas financeiras têm trabalhado por anos em maneiras de utilizar a enorme 
quantidade de dados que são extraídos de clientes, mercados, canais, informações financeiras 
e riscos, as fontes e volumes de informação expandiram de maneira exponencial nos últimos 
anos - especialmente de maneira pouco estruturada.

Novas 
oportunidades 

de mercado

Com a recuperação da economia global, as empresas financeiras necessitam de acesso 
a maiores quantidades de dados para auxiliar na prospecção de novas oportunidades de 
mercado, tendências dos consumidores e para definir novas possibilidades de produtos. Isso 
implica maior necessidade por análise de padrões, correlação e data minig para identificação de 
novas demandas do mercado e dos consumidores.

Análise em 
tempo real

Atualmente, existe uma mudança no paradigma de análises, migrando de uma abordagem 
baseada em modelos para análises em tempo real, implicando em maior disponibilidade de 
informações atualizadas. Isso se torna relevante em áreas como CRM, cross sell, detecção de 
fraudes e gestão de riscos.

Fonte: Wall Street & technology 2011

Na indústria global de serviços financeiros, como se pode observar na tabela abaixo, existem diversas ini-
ciativas relacionadas ao Big Data, que são específicas dos setores financeiros relacionados. Por exemplo, 
em bancos de varejo, a análise do comportamento dos clientes nas diversas interações auxilia na oferta 
de produtos cada vez mais adaptados às necessidades dos clientes (cartões de crédito, empréstimos etc.). 
Outro exemplo pode ser encontrado no mercado de seguros, com maior agilidade na detecção de fraudes 
por meio de análise e tratamento de dados em tempo real.



Iniciativas de Big Data específicas de setores financeiros

SETOR INICIATIVA EXEMPLOS RELEVANTES

Bancos 
de Varejo

Produtos baseados em dados (cartões de crédito, 
empréstimos), conforme análises detalhadas dos 
clientes nas interações.

Visão do grau de vinculação dos clientes e retenção

Análise do perfil de risco dos clientes para crédito

Detecção de fraude: via internet e cartão de crédito

Amex: análise de dados exclusivos para 
melhorar a aquisição e retenção de clientes

PNC: visão única do cliente e análise preditiva 
de requerimentos

PayPal, Amazon: Detecção de fraude em 
tempo real

Mercado 
de Capitais

Desenvolvimento de novos produtos alavancando 
dados exclusivos e de mercado

Análise preditiva para a elaboração de estratégias e 
gestão de risco

Detecção de fraudes em trading - baseado em 
histórico de transações

Cálculo do VAR de ativos de diversas naturezas

Fidelity: análise de investimentos pessoais para 
detecção de mudanças de cenários

State Street: análise em tempo real de dados de 
front-office em todo o ciclo de investimentos

Northen trust: armazenamento de dados 
em “nuvem” para melhor informação de clientes

Seguradoras Seguros baseados em dados (imóvel, auto) 
conforme análises detalhadas dos clientes

Processamento e gestão de sinistros

Detecção de fraude

American Family Insurance: maior tratamento 
dos dados dos clientes com foco na retenção 
de clientes, precificação de cross sell e redução 
de riscos

Accident Fund Insurance Company of America: 
análise preditiva para maior agilidade na 
identificação de acidentes para gestão de custos

Fonte: Booz & company

No entanto, apesar do consenso a respeito da importância estratégica do Big Data, as empresas financei-
ras têm enfrentado desafios para a sua operacionalização:

 » Poucos executivos da alta gestão das empresas financeiras globais têm uma abordagem ou plano es-
truturado para a operacionalização do Big Data

 » Existe pouca definição quanto à organização da gestão de dados nas empresas, seus papéis, responsa-
bilidades e capacitações

 » Muitas empresas abordam o Big Data sem um plano de longo prazo para mudança de cultura ou cons-
trução de capacitações

 » Existem poucos talentos analíticos capacitados (tanto com conhecimentos de negócios quanto de tec-
nologia) disponíveis no mercado e a maioria das empresas não possui uma estratégia de formação de 
recursos específica para essa área

 » Geralmente, as áreas de TI das empresas têm pouca agilidade para identificar e se adaptar a soluções, 
plataformas e infraestrutura de Big Data de última geração, dificultando o processo de implementação 
das soluções

 » Poucas empresas possuem as capacitações para lidar com a escala, variedade e complexidade das in-
formações atuais

Para endereçar esses desafios na elaboração de uma estratégia coerente de Big Data, é necessário adotar 
uma abordagem baseada na construção de capacitações, abordando três principais pontos para a execu-
ção do modelo: maneira de atuar, capacitações e implementação.
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Evolução da Internet

Fonte: Booz & Company

1991
CERN divulga
projeto
World Wide
Web

1996/1997
Crescimento
explosivo
do uso da
internet

2004
Surgimento
das redes
sociais

2006
Midroblog
em tempo real

2007
“Always on”
introdução
do iPhone

2008
Colapso
Lehman
Brothers

Hoje
Mais de 850
milhões de
usuários de
Facebook;
Aumento do
uso de tablets
e smartphones

Informação

Transação

Comunicação

Bancos Web 2.0 - 

Falhas de 

comunicação

Evolução dos sites de bancos

Questões principais · Big Data

Onde e 
como atuar?

Qual a nossa maneira de atuar em Big Data?

Qual o foco primário / principal diferencial para contruir as capacitações de Big Data?

O que vamos vender e para quem?

Quais 
capacitações?

Que capacitações possuímos e de que precisamos?

O que fazemos bem que os clientes valorizam e que a concorrência não nos supera?

Como essas capacitações funcionam juntas em um sistema?

Como colher 
os benefícios?

Como a cadeia de valor deve se transformar para alavancar novas capacitações e colher os benefícios?

Quais as mudanças não necessárias ao modelo operacional?

Qual o melhor plano de implementação para desenvolver as capacitações?

Fonte: Booz & company

3.3 Internet Anywhere

O acesso a serviços bancários tem se proliferado para diferentes dispositivos e ambientes. A evolução 
da oferta de redes móveis e o crescente uso de tablets e smartphones baseados em diferentes sistemas 
operacionais (Windows, IOs, Android, Symbius etc.) cria uma diversidade de plataformas para os bancos 
colocarem seus serviços. Como lidar com esses ambientes diversos, gerenciar versões de serviços e tirar o 
máximo desses ambientes são importantes focos de debate no momento.

Em contraste com outros setores, como turismo e telecomunicações, o setor bancário ainda não se posi-
cionou como líder na inovação do uso da internet. Apesar disso, o internet banking já é o principal canal 
para transações bancárias no País. No entanto, ainda existem muitas oportunidades a serem aproveitadas 
pelos bancos. É necessário aproveitá-las o mais rápido possível, pois, nessa nova dinâmica, as preferências 
dos consumidores mudam rapidamente.
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Tradicionalmente os bancos têm atendido seus 
públicos através de diversos canais: ATMs, agên-
cias, call centers, internet e, recentemente, mobile 
banking. Cada canal oferece uma gama tradicio-
nal de produtos e serviços, como conta corrente 
e conta poupança, investimentos, empréstimos e 
assessoria. No futuro, no entanto, diversos fatores 
forçarão os bancos a reconsiderar os seus meios de 
distribuição, uma vez que, em razão do crescimen-
to das novas tecnologias, os clientes estão mudan-
do seus comportamentos, demandando melhor 
experiência de atendimento bancário, exigindo 
mais confiança, transparência e interatividade.

Em resposta a isso, os bancos devem agir para de-
senvolver um novo modelo de distribuição, base-
ado nas novas tecnologias, que englobarão todo o 
processo bancário:

 » Segmentos: Os bancos devem desenvolver no-
vas ofertas para as gerações mais jovens, acostu-
madas à era digital, além de repensar meios mais 
eficazes de segmentação da base de clientes

 » Canais: As novas tecnologias criam oportuni-
dades reais de desenvolvimento de novos ca-
nais de venda, principalmente através de maior 
mobilidade e praticidade dos usuários, possibi-
litando conectividade permanente aos clientes

 » Produtos: Os bancos podem desenvolver uma 
maior variedade de produtos específicos para 
os clientes, que sejam transparentes e simples, 
para reduzir a complexidade do relacionamen-
to bancário típico, disponibilizando-os através 
de canais diferenciados mais direcionados.

Um dos principais benefícios dessa nova dinâmi-
ca é a diminuição dos custos de canais de atendi-
mento. A abordagem clássica na gestão de canais 

alinha a complexidade de um produto ao custo 
de venda através de um canal particular. Tipica-
mente, os bancos comercializam os produtos de 
menor margem através dos canais de menor cus-
to, por exemplo. No entanto, na nova dinâmica 
digital, os bancos terão a oportunidade de mudar 
essa prática, utilizando os canais online (que apre-
sentam menor custo) para a comercialização de 
produtos mais complexos e de maior margem.

Para viabilizar o sucesso nesse novo modelo e ge-
rar vantagem competitiva, os bancos precisarão 
evoluir em diversas áreas simultaneamente. O 
processo exigirá três passos principais: a identifi-
cação de necessidades específicas no desenvolvi-
mento dos canais online de distribuição, a defini-
ção de uma estratégia para o atendimento a essas 
necessidades e a elaboração de um mecanismo 
para a mensuração do sucesso. A tecnologia da 
informação terá papel crítico nesse processo.
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3.4 Segurança

As fraudes eletrônicas já passam de um bilhão de reais e a luta para evitá-las é cada vez mais onerosa 
para as instituições. Frente a esse problema, os bancos têm adotado soluções cada vez mais complexas e 
custosas de forma a proteger a conta de seus clientes. Com o crescimento dos meios digitais de acesso às 
informações bancárias e maior digitalização dos processos, as organizações atuais têm enfrentado uma 
grande variedade de riscos, principalmente nas plataformas digitais. Muitos riscos estão relacionados aos 
próprios usuários, enquanto outros se relacionam ao meio de utilização dos serviços.

Principais riscos à cadeia de valor digital

RISCOS DOS USUÁRIOS RISCOS DO MEIO

Usuário
Identidade 
digital

Dispositivo Infraestrutura Aplicativos Serviços

Principais 
Ameças

O humano 
é o alvo

Ataques visam 
as informações 
carregadas 
pelos usuários 
ao invés dos 
computadores

A identidade 
é o alvo

Ataques se 
concentram no 
comprometi- 
mento de 
credenciais 
para obter 
informações

O dispositivo 
é o alvo

Dispositivos 
carregam 
informações 
valiosas não 
protegidas 
pela segurança 
tradicional

A infraestrutura 
é o alvo

Infraestrutura 
desenvolvida 
para suportar o 
processamento 
da informação

O aplicativo 
é o alvo

Corromper 
aplicativos 
para obter 
informação 
para ataque aos 
clientes

O serviço 
é o alvo

Ataques de DoS 
derrubando os 
serviços das 
empresas

Exemplos Técnicas usadas 
para obter login, 
senha e outras 
informações 
diretamente dos 
usuários

Dificuldade 
dos usuários 
de desenvolver, 
implementar ou 
seguir políticas 
e práticas de 
segurança

Informações de 
internet banking 
e de cartões de 
crédito atacadas 
para roubo e 
venda

Nomes, 
endereços e 
números de 
identificação 
usados como 
base para 
o roubo de 
identidade

Ataques Zero-
day, que visam 
dispositivos antes 
da instalação de 
proteção

Furto de 
computadores 
/ pen drives 
contendo 
informação 
confidencial

Dispositivos 
desenhados 
com poucas 
funcionalidades 
de segurança

Ataques Man-
in-the-Middle 
explorando 
vulnerabilidades 
da infraestrutura 
iludindo usuários 
a acreditar 
que estão 
interfaceando 
com as entidades 
legítimas

Vulnerabilidades 
em aplicações 
utilizadas para 
comprometer 
websites 
e acessar 
informação 
sigilosa

Programas 
maliciosos para 
coordenar ataque 
de diversos 
usuários zumbis

Fonte: Booz & company



Modelo de Governança da Segurança da Informação

Fonte: Booz & Company

AGENTES PRODUTOS

Segurança de TI

Segurança de TI,
Gestores de Informações

Segurança Corporativa

Comitê executivo da
segurança da Informação

Alta Gestão

Arquitetura, Planos de Ação
e Procedimento de

Segurança da Informação

Implementação e
Monitoramento do Programa

Políticas e Diretrizes do Grupo
de Segurança da Informação

Estratégia e Objetivos da
Segurança da Informação

Estratégia do Negócio e
Objetivos da Organização Alinhamento estratégico entre a 

Segurança da Informação e a estratégia 
geral dos negócios

Gestão do risco para reduzir impactos 
potenciais para níveis aceitáveis

Gestão eficiente e eficaz dos recursos 
disponíveis

Métricas para mensuração, monitora-
mento e reporte do cumprimento dos 
objetivos da organização

Otimização dos investimentos em 
segurança para suportar o cumprimento 
dos objetivos organizacionais

BENEFÍCIOS

Reporte de Métricas
Análise de Tendências

Compliance e KPIs
Auditoria

No entanto, em muitos casos, a alta gestão das organizações financeiras tem pouca visibilidade e con-
trole dos riscos relacionados à informação. Para esses executivos, existem cinco grandes desafios a ser 
enfrentados:

 » Baixa visibilidade do status da segurança, recursos investidos e desempenho geral dos programas
 » Abordagem de segurança da informação pouco compartilhada entre as atividades das Unidades de 

Negócios, implicando maior redundância e custos
 » Baixa definição do escopo das atividades de segurança da informação, gerando conflito entre gestores;
 » Capacitações de segurança da informação pouco alinhadas aos objetivos estratégicos do negócio
 » Falta de pessoal qualificado/treinado em tópicos da segurança da informação

Para endereçar esses desafios, é necessário estabelecer uma governança integrada da segurança da infor-
mação, que trará benefícios diretos para as organizações no tema de segurança, além de maior foco para 
inovação e melhoria do core business.
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3.5 Revisão da Arquitetura

A maior parte dos bancos que atuam hoje no mercado brasileiro, cresceu por meio de aquisições. Isso re-
sultou num aumento significativo do nível de redundância de sistemas que o processo de integração ainda 
não conseguiu reduzir totalmente e exige repensar a arquitetura existente. Outro fator que exige a revisão 
do ambiente tecnológico nos bancos hoje são os antigos sistemas legados que geram dificuldades cada 
vez maiores na sua manutenção e utilização. A realidade é que a revisão da arquitetura desses sistemas 
está agora permanentemente nos processos dos bancos, seja em discussões de planos para os próximos 
anos ou ações mais imediatas.

Na tarefa de revisão das arquiteturas de tecnologia, os principais benefícios buscados pelas instituições fi-
nanceiras são: redução do time-to-market e do custo total de propriedade dos sistemas e operações de TI, 
melhoria na experiência dos clientes e, ainda, a redução na complexidade da tecnologia. Uma arquitetura 
bem desenvolvida pode capturar esses benefícios viabilizando melhor planejamento dos negócios, além 
de servir como uma plataforma para desenvolvimento e mudança de processos e tecnologias.

Benefícios buscados através da revisão da arquitetura

Redução no time to market (TTM) para a implementação de produtos e serviços
 » Crescimento nos mercados atuais
 » Entrada em novos mercados

Redução no custo total de propriedade dos sistemas e operações de TI
 » Maior eficiência em custos no desenvolvimento e entrega de soluções
 » Maior portabilidade e interoperabilidade
 » Facilidade para upgrade e mudanças nos componentes do sistema

Melhoria na experiência dos clientes através de melhor funcionalidade e apresentação
 » Visão única do cliente e integração multi-canais
 » Maior conectividade bancária (alavancando tecnologias móveis e digitais)

Redução em complexidade para garantir consistência em controle, compliance e qualidade
 » Complexidade reduzida da infraestrutura de TI
 » Maior habilidade para endereçar questões críticas para a organização, como segurança 

Para o sucesso da revisão da arquitetura, os bancos devem implementar a nova solução conforme alguns 
princípios que funcionarão como diretrizes gerais para suportar a organização a cumprir a sua visão. Esses 
princípios devem ser duradouros, com pouca necessidade de alteração, e prover os meios para harmonizar 
a tomada de decisões entre as áreas de negócio e TI, de maneira a cumprir tanto os objetivos de negócios 
quanto os de tecnologia. Dessa forma, é necessário que eles sejam construídos alinhados tanto a drivers 
de negócios quanto a drivers de tecnologia.



Drivers e princípios da arquitetura

PRINCIPAIS DRIVERS DA ARQUITETURA

DRIVERS DE NEGÓCIO DRIVERS DE TECNOLOGIA PRINCIPAIS TEMAS PARA OS PRINCÍPIOS

Crescimento em novos mercaos
Plataformas comuns, escaláveis 
e facilmente implementáveis

Plataformas e soluções comuns e escaláveis

Interoperabilidade

Flexibilidade para mudanças

Expansão nos mercados existentes
Maior acessibilidade e 
funcionalidade dos canais Acessibilidade

Facilidade de uso

Foco no clienteSatisfação dos clientes
Visão única do cliente e 
conhecimento/análise dos 
comportamentos

Redução dos custos

Sourcing de TI para reduzir 
custos

Eficiência e custos
Agilidade / automação dos 
processos de negócios para 
reduzir custos

Controle e auditoria Controle e gestão de riscos
Segurança e gestão de riscos

Governança

Fonte: Booz & company
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AS PRIORIDADES DA 
GESTÃO DE TI

4



Principais desafios de TI

EficiênciaQualidade

Agilidade

Ao longo das várias entrevistas que fizemos com 
os executivos de TI dos principais bancos brasilei-
ros, ficou clara uma preocupação grande em se 
buscar a harmonia entre aqueles que eles consi-
deram seus desafios principais: Agilidade, Quali-
dade e Eficiência.

Ou seja, uma preocupação exacerbada com a 
qualidade operacional pode implicar um processo 
de desenvolvimento de aplicações mais rigoroso 
e, portanto com impacto significante no time-to- 
market das soluções que são entregues às áreas 
clientes. De maneira inversa, ambientes de mui-
tas mudanças de sistemas, como ocorrem, por 
exemplo, em projetos grandes de implantação de 
novos core systems ou de integração pós-fusão, 
acarretam um prejuízo na qualidade dos sistemas 
em operação. Finalmente, em organizações com 
maior pressão por eficiência, o que pode implicar 
reduções de investimentos e despesas além do 
possível, pode-se correr um sério risco de sucate-
amento de infraestrutura e perda de conhecimen-
to em sistemas importantes, gerando ao mesmo 
tempo degradação tanto na qualidade como na 
agilidade de TI.

Apesar de reconhecerem a necessidade de har-
monia destes elementos, encontramos uma ten-

dência quase unânime de se priorizar Qualidade e 
Agilidade em um patamar superior aos temas de 
eficiência. Além disso, notamos claramente que 
as agendas de Inovação e Terceirização, que no 
passado já tomaram grande espaço nas mesas dos 
executivos, no momento têm prioridades abaixo 
dos três assuntos inicialmente mencionados.
Quando discutimos mais profundamente os com-
promissos entre Qualidade e Agilidade, notamos 
que os executivos que são responsáveis tanto por 
desenvolvimento de sistemas como por infraes-
trutura, tendem a colocar uma importância ligei-
ramente maior em qualidade. Nas palavras de um 
deles “... se a operação não está com a qualidade 
adequada, não adianta entregarmos muitos pro-
jetos. Melhor estabilizar as coisas antes de focar 
nas mudanças”. 

Interessante notarmos também que a conclusão 
desse grupo é que a preocupação por qualidade 
aumentou consideravelmente nos últimos anos, 
e devido a dois fatores distintos. O primeiro, li-
gado aos grandes investimentos em TI e grandes 
projetos que acabam, como já dissemos, por ge-
rar impactos significantes nos serviços a clientes 
quando implantados. E um segundo, não menos 
importante, que é uma maior exigência do clien-
te e consumidor fortemente atrelada ao uso de 
redes sociais para expressarem o descontenta-
mento quando não conseguem executar suas 
transações financeiras. Com efeito, o canal de 
reclamação, criado pelas redes sociais, tem se 
mostrado um importante e rápido veiculo de fe-
edback para as instituições financeiras, quando 
seus serviços não estão atendendo a contento, e 
isto vem gerando uma crescente e saudável pre-
ocupação pela garantia da qualidade ao usuário 
final dos bancos.
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Tempo médio de resposta dos diferentes canais de reclamação

Fonte: Folha.com

Twitter Facebook Chat Online Telefone

de 5 min a 2h

de 30min a 6h

até 5 dias úteis

Procon

até 1 mês

até 5 dias úteis

O tema Agilidade, por outro lado, já é um assunto 
recorrente de preocupação dos executivos de TI. 
Eles estão sempre ligados a questionamento por 
parte de seus pares das áreas de negócios na linha 
de “como pode demorar tanto e custar tudo isso? 
Parece algo tão simples”, ou então, “não me peça 
para escolher o que fazer, eu preciso de tudo o que 
pedi. Por que vocês não terceirizam o trabalho 
adicional?”. 

Em nossas discussões, encontramos várias ini-
ciativas nos bancos para melhor endereçar este 
assunto. Seja através da aplicação de modelos de 
governança mais formais e transparentes, focan-
do principalmente em uma Gestão de Demandas 
mais estruturada, como também através de ex-
periências de adoção de metodologias ágeis para 
projetos mais inovadores.  Em geral, notamos que 
os executivos acreditam que esses caminhos têm 
melhorado a tensão com as áreas de negócios e 
aprofundado a parceria.

Entretanto, também encontramos uma grande 
preocupação com o aumento da complexidade dos 
negócios e dos ambientes de TI. Esses dois efeitos 
combinados impõem projetos mais críticos para as 
equipes e a interdependência de vários sistemas e 
domínios das arquiteturas implicam que uma alte-
ração de programa, por menor que seja, gere uma 
série de impactos e mudanças e diversos módulos 

do ambiente. Ou seja, os projetos são maiores e di-
fíceis, a orquestração entre sistemas mais comple-
xa, e a gestão da mudança, mais trabalhosa.

Em resumo, quanto à agilidade, podemos dizer que 
os bancos têm feito progressos na direção de pro-
cessos mais formais e transparentes, assim como 
na experiência com métodos mais eficientes de 
desenvolvimento de sistemas. Isso tem melhorado 
a interlocução com áreas de negócios. Entretanto, 
a complexidade de negócios e tecnologias se mos-
tra como um perigoso ofensor para que em alguns 
anos os bancos venham a ter grandes dificuldades 
em manter um nível de flexibilidade adequada 
para o mundo interconectado que vivemos.

Como mostra a figura da página ao lado, a solu-
ção para os problemas de agilidade no desenvol-
vimento de sistemas, na maioria das vezes, está 
diretamente em uma harmonia entre os principais 
stakeholders do processo, CEO, CIO e heads das 
áreas de negócios. 

Tecnologia da Informação colabora com algo em 
torno de 10% a 15% nas despesas gerais de um 
banco de varejo, o que, no caso das seis maiores 
instituições do País, equivale a orçamentos supe-
riores a um bilhão de reais, não incluindo inves-
timentos, que podem chegar a cifras de mesma 
proporção. Quando questionamos os dirigentes 



Requisitos Estratégicos de TI

Padronização entre grupos x
Alinhamento de negócios
Capacidade de resposta

às necessidades do
mercado e concorrentes

Apoiar o crescimento
e expansão

“Keep shop running”
Estratégia de sourcing/

decisões offshoring

Escalas x Alinhamento dos negócios
Custo x Valor

Entrega de projetos e serviços
“Não falhar nos fundamentos básicos”

Controle x Inovação

TI

CEO

CIOBusiness
Heads

de TI das organizações sobre sua preocupação 
com o tema, obtivemos respostas, em geral, mui-
to semelhantes. Eles estão preocupados com a 
boa utilização destes orçamentos, mas as suas or-
ganizações não esperam um esforço especial de 
TI em diminuição de gastos. Isto dá um sinal do 
grau de maturidade com que se tem lidado com 
o tema, reconhecendo o caráter estratégico dos 
gastos de TI e, indo além, a importância de se in-
vestir em TI particularmente para ganhos maiores 
de eficiência operacional. Casos que encontramos 
de maior preocupação com os custos de TI se en-
contravam em empresas com planos mais abran-
gentes de restrições orçamentárias e tecnologia 
não era exceção neste esforço.

Neste trabalho, incluímos os temas de Inovação e 
Terceirização nas discussões das agendas do CIO 
com base em pesquisas anteriores que fizemos. 
Em nossos contatos com os executivos, pudemos 
concluir que Terceirização já se tornou um assun-
to corrente das organizações e raramente se ge-
rencia como um grande programa de mudança do 
perfil de sourcing de desenvolvimento de sistemas 
e processamento. As empresas se preocupam par-

ticularmente com a qualidade dos serviços pres-
tados e com certa frustração por não capturar um 
valor maior, seja por economia ou agilidade, nos 
contratos atuais. Notamos, portanto, uma grande 
oportunidade de melhoria para este tipo de servi-
ço, uma vez que claramente as demandas devem 
ser crescentes nos próximos anos.

Finalmente, o último item questionado, Inovação, 
mostrou ser um assunto importante para os exe-
cutivos, mas não encontramos programas mais 
estruturados para elevar o nível de inovação em TI 
das organizações. As ações existem, mas em coor-
denação com áreas usuárias e com pouca visibilida-
de e articulação para a construção de planos mais 
estruturados de evolução tecnológica. A hipótese 
com que trabalhamos, mas sem a oportunidade 
de aprofundarmos, é que diferentemente de outras 
indústrias onde Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
têm um caráter mais institucional, métodos, orça-
mentos e planos plurianuais de investimentos, na 
indústria financeira local, este papel que poderia 
ser conduzido por TI, ainda não está assim conside-
rado, deixando uma oportunidade para ao menos 
se testar esse tipo de modelo no futuro.
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CONCLUSÕES
Uma fotografia do atual momento da tecnologia 
bancária no Brasil nos permite ter a certeza clara 
de que os principais desafios das instituições finan-
ceiras nos últimos anos - e que deve se repetir nos 
próximos anos também - esbarra em questões que 
vão muito além das fronteiras do setor, como a as-
censão das classes C e D, o investimento (ou não) 
numa infraestrutura de banda larga no País e a po-
tencialização das tecnologias móveis. Com esse ce-
nário, os CIOs se mostram cada vez mais focados 
em temas relacionados às estratégias dos negócios 
do segmento, com uma preocupação crescente em 
investir em tecnologias que permitam mais agilida-
de para acompanhar os desafios atuais e aumentar 
a qualidade de serviços para diferentes perfis de 
públicos. Um exemplo disso é o fato de que, para 
os CIOs, não há dúvidas de que a estratégia para a 
expansão do número de agências deve estar em sin-
tonia com o enriquecimento da população e deve 
privilegiar principalmente as regiões com um im-
portante crescimento econômico.

Outra conclusão importante do estudo é a de que 
os índices brasileiros de utilização de canais alterna-
tivos às agências bancárias, se assemelham muito 
mais ao dos países mais desenvolvidos do que ao de 
países emergentes. Na comparação com a penetra-
ção de ATMs na sociedade, por exemplo, observa-se 
que o índice brasileiro - acima do patamar de ATMs 
para cada 10 mil habitantes - está muito mais pró-
ximo dos Estados Unidos, Japão e Europa do que de 
países como Índia e México. No internet banking, 
por sua vez, o grau de utilização, próximo a 50% das 
contas correntes ativas, também é mais próximo 
dos países mais desenvolvidos. 

Para dar conta de todas essas evoluções do setor, 
nos últimos três anos, os investimentos dos bancos 
em TI cresceram 27%, saltando de R$ 14 bilhões em 
2009 para R$ 18 bilhões em 2011. Isso porque o se-
tor bancário mundial, que historicamente já apre-
senta um comportamento bastante dinâmico, está 
a cada ano pensando em novos desenvolvimentos 
que transformam não só a maneira como os ban-
cos se apresentam ao mercado, mas também a for-
ma como os clientes pretendem se relacionar com 
as instituições. Certos de que essa realidade não é 
passageira, os CIOs colocam em sua lista de priori-
dades temas que permitem aumentar a percepção 
dos consumidores quanto à conveniência, contro-
le, reconhecimento e transparência em sua relação 
com os bancos. Dessa maneira pretendem manter 
a evolução do setor, acompanhando o progresso 
que a própria internet vem sofrendo, partindo do 
modelo exclusivamente transacional no início dos 
anos 2000 para um ambiente cada vez mais cola-
borativo. Com essa visão, as tendências atualmente 
mapeadas são várias, mas as principais prioridades 
dos líderes de TI são, na verdade, a automação de 
processos e o chamado Big Data, que leva a extrair 
mais inteligência das aplicações hoje existentes. Em 
resumo, para alavancar esses motores vindos das 
mudanças da economia, da sociedade e da própria 
evolução tecnológica, as organizações de TI preci-
sarão refinar os seus modelos operacionais, de go-
vernança, gestão de dados e de aplicações, além da 
arquitetura tecnológica. Por essa razão, esses temas 
devem ser cada vez mais priorizados na agenda dos 
CIOs e dos departamentos de TI dos bancos, que 
precisam desenvolver o conhecimento para liderar 
a sua efetiva utilização pela organização.

5





Federação Brasileira de Bancos
Av. Brig. Faria Lima  1.485 · Torre Norte · 14º andar
Pinheiros · 01452-002  · São Paulo  SP· Brasil
Tel 55 11 3244 9800  · Fax 55 11 3031 4106
www.febraban.org.br

Papel produzido a partir
de fontes responsáveis

FSC® C081824

MISTO


