
 

Regulamento - 13º Prêmio Relatório Bancário 

I) Os cases inscritos concorrerão a 13º edição do Prêmio Relatório Bancário. 

II) As inscrições deverão acontecer no período de 10 de Julho até às 23h59 do dia 08 de 

Setembro  de 2017. 

III) As 21 CATEGORIAS DE CASES   

 Aplicativos  

 Autoatendimento  

 Cartões  

 CRM  

 Disrupção 

 Eficiência Operacional 

 Inclusão Financeira 

 Infraestrutura em TI 

 Iniciativa em BlockChain 

 Inovação em Agência 

 Inovação em Cobrança  

 Inovação em Crédito  

 Internet  

 Meios de Pagamento  

 Processos 

 Projeto em Inteligência 
Artificial 

 Produtos p/ Conta Corrente 

 Serviços de Integração 

 Solução para Nuvem 

 Solução para Mobile  
Banking 

 User experience 
 

IV) Concorrerão os projetos já implantados ou em fase de implantação no decorrer do ano de 

2017. 

V) Serão aceitos projetos para: Bancos, Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 

Mobiliários; Seguradoras; Financeiras; Bureau de Crédito; Empresas de Recuperação 

de Ativos; Bolsa de Valores; Caixas Econômicas; Cooperativas de Crédito; Fundos e 

Bancos de Investimentos; Fornecedores de Soluções em Meios de Pagamento. 

VI) Os projetos para as Operadoras de CRM/Contact Center  serão aceitos desde que o 

beneficiário final da solução seja uma instituição com perfil descrito no item V. 

VII) Os cases deverão ser escritos de maneira clara e objetiva, apresentando os  principais  



 

 diferenciais e relatando os resultados com números comparativos se possível. 

Depoimentos podem ser acrescentados. 

VIII) Os cases vencedores terão direito a 1(um) convite para recebimento do prêmio. Mais 

ingressos poderão ser adquiridos junto à organização. 

IX) Não existe limite de inscrições de cases por empresa. 

X)  Os vencedores serão comunicados até o dia 03 de Novembro de 2017. 

XI) A Cerimônia de premiação acontecerá em  04 de Dezembro de 2017, e será restrita 

para os premiados, patrocinadores, apoiadores e convidados do Relatório Bancário e da 

Cantarino Brasileiro 

XII) O custo para a inscrição de cada case será de R$ 530,00, até o prazo final das inscrições. 

Este valor pode ser pago via Bitcoin, Paypal ou cartão de crédito. 


