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carta ao leitor

Eficiência como estratégia
de desenvolvimento

Marcos Cantarino

Regina Helena
Crespo
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Em edições anteriores do Anuário Brasileiro de Bancos, a questão da
eficiência operacional já era foco de várias discussões sobre TI, bancarização e sustentabilidade. Enquanto outras indústrias correm atrás da
maturidade do setor bancário nesse quesito, os clientes, desenvolvedores e líderes do ecossistema de serviços financeiros ampliam e aprofundam o conceito de eficiência.
Contudo, como bem frisou um palestrante em um de nossos eventos,
“disruptivo” está longe de significar apocalíptico. Desde sua origem, nas
“bancas” que ampliavam e alavancavam os relacionamentos mercantis nos
burgos, o sistema financeiro é essencialmente um facilitador. Ciente desse
paradigma fundamental, a indústria financeira vem reinventando serviços,
cadeias de valor e outros instrumentos para cumprir sua missão, que consiste na alocação e no intercâmbio eficiente de valores.
Alguns dos destaques deste anuário, como as reportagens sobre cooperativas de crédito, banco digital e blockchain, assim como a cobertura
do evento Fintech View, evidenciam que consumidores, empreendedores e a própria sociedade são parceiros na causa da eficiência. Todos se
empenham em rever o sentido de produtos, controle de riscos, escopo e
qualidade de serviço diante de novos cenários tecnológicos, demográficos,
culturais e, principalmente, econômicos.
Seguindo o exemplo de outros setores de serviços estratégicos da economia, as grandes instituições e o órgão regulador no Brasil fazem com
que o sistema financeiro se mostre receptivo às inovações que possam maximizar sua contribuição. O Anuário Brasileiro de Bancos procura combinar
fotografias das informações consolidadas com uma perspectiva de futuro.
Agradecemos aos profissionais de RP e de assessoria de imprensa, assim como a todos os executivos que demonstram valorizar a transparência
e a informação de qualidade. Esperamos que esta publicação continue a
ser um instrumento eficaz de consulta e apoio na tomada de decisões. Porém, reconhecemos que criar inquietações faz parte do
nosso trabalho. Boa leitura! n

A Conductor é uma empresa com expertise na prestação de serviços de alta tecnologia para o mercado
de Meios Eletrônicos de Pagamento. Em seus mais de 19 anos de história a companhia desenvolveu
um modelo único e inovador de atuação, com soluções arrojadas e uma plataforma conhecida pela sua
robustez e ﬂexibilidade.

PCI DSS

Primeira processadora brasileira a receber o
certiﬁcado de segurança internacional.

90 Mil
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100%

Aderente a todos os requisitos da
legislação brasileira.

38 Milhões

De cartões cadastrados.

R. Gilberto Sabino, 215 l Pinheiros - SÃO PAULO - SP Fone: +55 11 3889-1800
www.conductor.com.br - comercial@conductor.com.br
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ranking dos bancos
Posição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Posição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Banco

Total do Ativo

Posição

1.401.128.757
1.359.172.441
1.203.280.840
882.814.165
677.449.737
266.082.323
173.770.548
150.870.295
110.221.315
76.025.295
66.908.909
52.506.970
47.251.729
41.421.935
36.017.590
29.178.230
26.097.092
25.013.123
24.212.410
23.098.690

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

despesa com pessoal

Posição

-20.770.313
-19.757.035
-13.177.550
-11.277.086
-6.818.868
-3.898.913
-1.678.433
-1.641.273
-1.565.754
-1.524.055
-1.375.519
-1.285.769
-1.209.701
-765.318
-719.804
-568.772
-528.521
-445.857
-372.495
-322.645

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(em milhares de reais)

Banco do Brasil
Itaú Unibanco
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
BTG Pactual
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Sicredi
BNP Paribas
Nordeste
J.P. Morgan
Deutsche Bank
Pan
Bancoob
ABC Brasil
Volkswagen

Banco

(em milhares de reais)

Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Itáu Unibanco
Santander
HSBC
Banrisul
BTG Pactual
Nordeste
Sicredi
Safra
Citibank
Votorantim
J.P. Morgan
Banco de Brasilia
Banco da Amazonia
Pan
Merrill Lynch
Mercantil
Banestes

Fonte: Demonstrações Financeiras Dezembro/2015
10

anuário brasileiro
de bancos

Banco

lucro líquido

(em milhares de reais)

Itaú Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Santander
BTG Pactual
Sicoob
Safra
Sicredi
Citibank
Banrisul
Votorantim
CSF
Daycoval
Volkswagen
ABC Brasil
J.P. Morgan
Morgan Stanley
Nordeste
BNP Paribas

Banco

23.359.834
17.189.635
14.399.559
7.156.354
6.998.196
4.615.950
2.376.410
1.653.585
1.437.987
894.224
848.770
481.720
447.068
432.013
430.700
370.911
355.799
348.001
305.723
298.806

quantidade de agências*

Banco do Brasil
Bradesco
Itaú Unibanco
Caixa Econômica Federal
Santander
HSBC
Banrisul
Nordeste
Mercantil
Banestes
Citibank
Banco da Amazonia
Banco de Brasilia
Safra
Banpará
Banese
Intermedium
Tribanco
Daycoval
BMG

5429
4515
3788
3404
2654
852
534
303
190
134
127
124
121
109
90
63
43
41
39
21
*Fonte: Banco Central
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entrevista

Walkiria Marchetti
A meta é permitir que o cliente realize
suas transações financeiras sem perceber
Como mais novo membro do consórcio internacional sobre blockchain R3 e em
estágio avançado de testes com a internet das coisas, o banco segue o objetivo de
oferecer interações cada vez mais leves, práticas e inseridas no dia a dia das pessoas
Em entrevista exclusiva ao Anuário Brasileiro de Bancos, Walkiria Marchetti, diretora de tecnologia
do Bradesco, anuncia a entrada da instituição no R3, consórcio global que conta com a participação
de experientes profissionais da indústria financeira e especialistas em blockchain e criptomoedas. A
intenção do grupo é desenvolver pesquisas, experimentações, design e engenharia de produtos para
o avanço da tecnologia ledger compartilhada. A colaboração leva em conta particularidades dos sistemas bancários de identidade, privacidade, segurança, escala, interoperabilidade e integração com
sistemas legados. Walkiria afirma que o objetivo do banco ao participar da iniciativa segue a linha
da complementariedade escolhida pela instituição como forma de alcançar o objetivo de oferecer
um atendimento cada vez mais moderno, eficiente e seguro, de acordo com as exigências das novas
gerações de consumidores.

ABB O Bradesco participa de iniciativas ligadas a tecnologias compartilhadas de ledger, cuja base é o blockchain? Quais são as
expectativas com esse tipo de iniciativa?
Walkiria marchetti O Bradesco avalia
como extremamente positivas as oportunidades criadas pela tecnologia blockchain
no sentido de conseguir oferecer maior velocidade, transparência e redução de custos

para os serviços prestados pelos bancos.
Mas existe uma jornada que todo o mercado
precisa perseguir até que isso se concretize
em ações práticas. Mundialmente, os bancos estão criando caminhos para traçar essa
jornada, e o primeiro passo nós acreditamos
que seja a busca pela padronização. É preciso
padronizar as potencialidades do uso dessa
tecnologia, e é nesse sentido que o consórcio

No campo da segurança, é possível
vislumbrar um avanço na prevenção
à lavagem de dinheiro e a fraudes
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R3 está trabalhando. O Bradesco vem acompanhando esse trabalho há algum tempo e
passará a fazer parte dele efetivamente nas
próximas semanas. Ao mesmo tempo, participamos de grupos de discussão mais abertos
que reúnem, além de bancos, corporações líderes em tecnologia ao redor do mundo.
ABB A blockchain tem sido apontada como
uma grande mudança na forma de operar
transações financeiras e prover segurança para elas. O Bradesco acredita que essa
tecnologia pode trazer ganhos de eficiência,
redução de custos e aumento da segurança?
Walkiria marchetti O potencial para
isso é imenso. Trata-se de um ecossistema
complexo, que pode conferir práticas muito
mais seguras a operações como pagamentos
internacionais, por exemplo, além de possibilitar ações de impacto no sentido de levar as
instituições a conhecer melhor seus clientes.
No campo da segurança, é possível vislumbrar um avanço na prevenção à lavagem de
dinheiro e a fraudes. É preciso, no entanto,
seguir uma agenda de adequações que leve
em conta fatores como a capacidade de escalabilidade e a privacidade dos dados, e que
ao mesmo tempo garanta a governança dos
órgãos reguladores sobre esse ecossistema.
ABB O Bradesco já testou o Google Glass e,
agora, aposta no Apple Watch. Qual o potencial das tecnologias IoT (internet das coisas)
de gerar impactos na indústria financeira e
de pagamentos?
Walkiria marchetti Acreditamos que
a IoT produzirá uma mudança substancial na
forma como as pessoas irão interagir com os
produtos. Ela permitirá que as instituições
insiram seus produtos e serviços no dia a dia
das pessoas, o que lhes proporcionará uma
melhor experiência. Vimos isso nas experiências com o Google Glass, com o Apple Watch
e também com a Ford, quando instalamos um
dispositivo no painel do carro que possibilita
a realização de transações. A ideia é permitir

que o cliente resolva suas questões bancárias
sem perceber, ou seja, que ele não tenha de
mudar sua rotina para isso. Pagar uma conta no meio de uma reunião, por exemplo. É
preciso oferecer uma interação cada vez mais
leve, como ocorre com o Uber.
ABB Há um consenso de que num futuro próximo os bancos terão a opção de ser somente
digitais. Como o Bradesco pensa sua operação nesse possível cenário?
Walkiria marchetti Cada empresa possui sua vocação, e o Bradesco se sente muito à vontade tendo presença nacional junto
às comunidades. Acreditamos num modelo
complementar. Hoje, 93% das transações do
Bradesco já são digitais, mas a presença física complementa esse atendimento. É preciso
ter uma estrutura para receber o cliente, dar
suporte a ele em negociações. Cremos que o
banco precisa se moldar de acordo com as características do cliente. Essa é uma necessida13

de de todos. Em conversa com
amigos de instituições que se
apresentam como cem por cento digitais, recebemos consultas
que demonstram que eles também têm o interesse de ter presença física.

“

ABB Países nórdicos e outras nações trabalham fortemente para desincentivar o uso
do dinheiro em papel
nas transações comerciais. No Brasil,
começam a surgir iniciativas nesse sentido, promovidas pela
Abecs e pela Febraban, além de projetos
no Congresso que tratam do tema. Como
o Bradesco vê essa
questão? O banco
trabalha com a possibilidade de que venhamos a ser um país
com transações totalmente eletrônicas?
Walkiria marchetti É um consenso
que o dinheiro de papel vai sofrer uma redução significativa, mas é impossível prever
o tempo para isso acontecer e nem até onde
chegará. Para a indústria financeira, isso
representará grandes benefícios, principalmente relacionados aos custos de gestão do
dinheiro em papel. Existem operações complexas para se transportar esses numerários
em um país das dimensões do Brasil e um
custo muito grande para garantir a segurança tanto durante o transporte como nos locais onde os valores são armazenados. Existe todo um esforço sendo feito para reduzir
cada vez mais o uso das notas e isso passa
pelo aumento da bancarização da população,
com a criação de contas mais apropriadas
para a chamada baixa renda, o acesso à internet e outros itens. O Brasil tem condições
muito diferentes dos países nórdicos para

Hoje, 93% das
transações do
Bradesco já são
digitais, mas a
presença física
complementa esse
atendimento. É
preciso ter uma
estrutura para
receber o
cliente

14

anuário brasileiro
de bancos

realizar essa transição. Creio que cada país
evoluirá nesse sentido proporcionalmente ao
seu tamanho e às suas dificuldades.
ABB Pesquisas têm sido divulgadas dando
conta de que as novas gerações acreditam
que não precisarão de bancos num período
bem próximo. As fintechs vêm encontrando
espaço para crescer, oferecendo a desintermediação bancária. Diante desse quadro, o que
um banco como o Bradesco vislumbra estrategicamente no sentido de manter no futuro a
mesma relevância de hoje?
Walkiria marchetti Essas pesquisas
não mostram que os jovens não querem se
relacionar com os bancos. Eles não querem
é se relacionar com velhas práticas do serviço bancário, como pegar longas filas para
pagar uma conta, por exemplo. Essa geração
faz coisas como reservar um quarto sem precisar ligar para o hotel e pegar um táxi sem
precisar ligar para a cooperativa. É assim
que eles querem lidar com os bancos. Com
esse tipo de interatividade. E é isso o que
queremos oferecer. Nesse sentido, o Bradesco entende que a saída é a complementariedade. Por isso, trabalhamos em parceria com
as fintechs no Inovabra. Em 2014, por exemplo, a primeira onda nos trouxe a experiência do QueroQuitar, que renegocia dívidas
em atraso. Substituiu-se um processo extremamente difícil e constrangedor por uma
operação simples, rápida e nada constrangedora, oferecida de acordo com a necessidade do cliente. Em 2016, está acontecendo
a segunda onda, e nesse caso estamos privilegiando alguns temas como o algoritmo
(conhecimento do cliente), a blockchain, os
advisers e a gestão de caixa. É preciso que
haja o benefício mútuo. Estamos na chamada economia colaborativa. n

w w w . b r q . c o m

Paixão por transformar tecnologia

em eficiência e inovação
Uma empresa brasileira líder em serviços de TI
• Maior empresa de serviços de aplicações para o setor ﬁnanceiro
• 23 anos na indústria de Serviços de TI
• Plataforma operacional líder na indústria
• Crescimento consistente acima do mercado
• Qualidade Internacional, Conhecimento local e Flexibilidade
• Presente em 10 dos 10 maiores bancos

Uma das líderes
brasileiras em
serviços de TI

Maior empresa de serviços
de aplicações para o setor
ﬁnanceiro

1.000 maiores
empresas do Brasil

Fonte: Competitive Landscape:
IT Services, Brazil, 2012“

Fonte: IDC - IT Services Tracker (2H14)

Fonte: Valor 1000 2015
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crédito cooperativo

O flanco disruptivo da
economia colaborativa
Se por um lado os bancos se preocupam com o ataque
das fintechs e suas soluções disruptivas, por outro começam
a sofrer a pressão cada vez mais forte de instituições cooperativas
de crédito, que crescem 20% ao ano e esperam se aproximar
da conquista de 50% do mercado financeiro até 2025

N

enhum grande império
conseguiu se manter no
poder por muito tempo
sem ter vencido grandes
batalhas. Essa lógica se aplica ao
domínio que as grandes corporações bancárias brasileiras exercem
hoje sobre o mercado financeiro.
Segundo o Banco Central, marcas
como Banco do Brasil, Itaú-Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica
Federal e Santander detêm atualmente mais de 80% dos ativos no
sistema bancário do país. Mas essa
grande muralha deve sofrer fortes
ataques nos próximos anos.
No momento, as estratégias de
defesa parecem centradas no objetivo de barrar ou amenizar as investidas das fintechs. Movimentos como
a incorporação de tecnologias e a
adequação da forma de atendimento aos desejos da nova geração de
consumidores fornecem às instituições tradicionais a sensação de que
conseguirão assegurar o protago-
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nismo da forma como ele está hoje
por muito tempo sem sofrer grandes
perdas com as propostas disruptivas
e desintermediadoras dos jovens
empreendedores tecnológicos.
Mas enquanto isso, no outro
lado da muralha, o império dos chamados “bancões” está na mira de
um tipo de concorrente que carrega em seu DNA centenário alguns
dos principais aspectos hoje considerados disruptivos na prestação de serviços financeiros. São as
cooperativas e bancos de crédito
cooperativo. Atualmente, esse tipo
de iniciativa possui apenas 3% do
segmento, mas tem como meta se
equiparar a seus pares europeus,
que já respondem por cerca de 50%
do mercado em alguns países.
O diretor executivo do Fundo
Garantidor do Cooperativismo de
Crédito (FGCoop), Lúcio Cesar de
Faria, comenta que, sob o conceito
amplo de disrupção como inovações
que oferecem produtos acessíveis e

criam um novo mercado de consumidores, as empresas desse segmento podem ser consideradas disruptivas, pois as cooperativas, por
meio de entidades sistêmicas, conseguem oferecer os mesmos produtos e serviços dos bancos a preços
mais favoráveis aos associados. “O
cooperativismo é o cerne do que se
convencionou chamar atualmente
de economia colaborativa, compartilhada ou de rede”, diz.
Ele explica que as novas formas
de empreender apresentam um
conjunto de características convergentes com a doutrina e a prática
cooperativistas. Entre esses aspectos semelhantes ele destaca:
a comunhão de interesses de uma
coletividade de pequenos empreendedores; o desenvolvimento pela
soma de esforços e não pela competição; a ausência de hierarquia
entre os empreendedores; a flexibilidade e a busca de soluções personalizadas e tempestivas de acordo com a demanda dos usuários; o
compartilhamento de estruturas e
de outros recursos, otimizando investimentos, reduzindo impactos
ambientais e gerando economia

“

O cooperativismo é o cerne
do que se convencionou
chamar atualmente de
economia colaborativa,
compartilhada ou de rede

para os usuários; o intercâmbio de
soluções por meio da ajuda mútua e
o compartilhamento dos resultados
entre os usuários/proprietários.
O presidente do Conselho de
Administração do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), Henrique Villares, concorda
com essa visão. Segundo ele, apesar
de as cooperativas de crédito serem
centenárias no Brasil, elas estão perfeitamente enquadradas no conceito
da economia colaborativa que visa
conferir à pessoa um maior poder de
decisão. “Como no nosso modelo o
cooperado é o dono da empresa que
concede o crédito, isso confere a ele
um poder maior”, diz.
Avanço sobre o império
“Em dezembro do ano passado,
conseguimos ultrapassar o banco
Itaú e ter o maior número de agên-

cias e também o maior volume de
crédito em Minas Gerais. Também
temos essa liderança em outros
quatro estados da federação. Somos o maior banco, incluindo os
bancos privados, em Santa Catarina, Rondônia, Espírito Santo e
Distrito Federal”, diz Villares. Essas
informações fazem parte de um
balanço que registrou sobras (o
que os bancos tradicionais chamam
de lucro líquido) de R$ 2,3 bilhões,
em 2015, considerado o maior resultado da história do Sicoob, correspondente a um crescimento de
14% em relação aos R$ 2 bilhões
contabilizados em 2014.
“Pelo que temos visto, ao redor de 2025, o mercado brasileiro
estaria perto dos patamares europeus. Apesar disso, a busca do cooperativismo pelos novos conceitos de economia colaborativa faz
17

com que principalmente os mais
jovens nutram uma afinidade muito grande pelo cooperativismo.
Dessa forma, temos percebido um
desenvolvimento muito intenso
do setor e então acreditamos que
é possível chegar até antes a esse
patamar”, diz.
O CEO do Banco Cooperativo
Sicredi, Edson Nassar, reforça a demonstração de apetite do segmento por uma maior fatia do mercado
ao comentar que, apesar de atualmente possuírem apenas 3%, as cooperativas de crédito têm chances
de conquistar os outros 97%. “Para
isso, precisamos, cada vez mais,
promover os nossos diferenciais
como sociedade cooperativa e a
nossa missão, que é a de valorizar o
relacionamento, oferecer soluções
financeiras para agregar renda e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da

Henrique Villares, presidente do
Conselho de Administração do Sicoob
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“

Em dezembro do ano
passado, conseguimos
ultrapassar o banco Itaú e ter
o maior número de agências e
também o maior volume de
crédito em Minas Gerais
sociedade”, diz. Em 2015, o Sicredi
também registrou o recorde histórico de seu desempenho, com um
montante de R$ 1,4 bilhão, sendo
R$ 1,2 bilhão de sobras líquidas e
R$ 272 milhões de pagamento de
juros ao capital.
O economista-chefe da Unicred do Brasil, Robério Costa,
informa que o sistema cooperativo financeiro dobra de tamanho
a cada três anos. “Isso mostra
o potencial do cooperativismo.
Precisamos desenvolver a cultura do cooperativismo, que ainda
é pouco difundida no país. A falta
de conhecimento e informação
ainda é uma barreira que temos
de enfrentar. Mas o espaço para
crescer está aberto. Estão ocorrendo muitas transformações no
mundo das finanças e certamente a expansão do cooperativismo
financeiro é uma delas. Há uma
longa estrada até se atingir o padrão europeu, mas, à medida que
as vantagens do sistema se consolidam, é natural que as cooperativas financeiras tomem corpo”,
diz. A Unicred aumentou em 21%
os depósitos totais, que tiveram
um saldo médio acima de R$ 7,4
bilhões em 2015. Já o patrimônio líquido mostrou expansão de
14%, atingindo R$ 1,516 bilhão
em dezembro do ano passado.

Juros menores são as
armas mais poderosas
Quando fala das vantagens do
sistema cooperativo de um ponto de vista prático, o economista
está se referindo a questões como
o fato de as taxas de juros praticadas pelas cooperativas serem bem
menores do que as cobradas pelos
bancos em produtos como o cheque
especial, por exemplo.
Segundo ele, isso acontece porque a base de captação dos recursos está nos próprios membros da
cooperativa. “Os cooperados aportam recursos ao sistema a fim de
usufruir de seus benefícios. É um
custo de capital muito competitivo, remunerado a taxas de mercado (Selic) mais as sobras apuradas
a cada exercício financeiro. Além
disso, devido a essa característica,
a taxa de inadimplência é significativamente menor que a média do
mercado, reduzindo os juros cobrados do cooperado” explica.
Ele se refere ainda a outros dois
estímulos que contribuem para que
as cooperativas de crédito tenham
esse diferencial. O primeiro faz parte do ato cooperativo, mencionado
na constituição de 1988, que prevê
a não tributação de impostos para
as operações realizadas entre cooperados e cooperativas. O segundo
é que o Imposto sobre Operações
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Financeiras (IOF) que incide nas
operações de crédito é menor em
cooperativas de crédito.
Nassar, do Sicredi, reforça o leque de diferenciais do cooperativismo ao abordar os benefícios do sistema em tempos de crise. Segundo
ele, nessas épocas, as cooperativas
se sobressaem oferecendo os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com uma filosofia humana,
sustentável, e um relacionamento
próximo. “As cooperativas de crédito oferecem condições melhores
para concessão de crédito porque
o montante cedido aos associados
vem deles mesmos. Como o objetivo da instituição não é obter lucro, todo esforço é feito para que
as taxas oferecidas nas operações
cubram apenas os custos. No valor
dos empréstimos concedidos pelos
demais bancos e financeiras, estão
embutidos três fatores: o risco de
emprestar o dinheiro, o custo daquele valor e a margem de lucro. No
caso das cooperativas, esse terceiro fator não existe, já que elas não
visam ao lucro, mas o desenvolvimento local, uma vez que os recursos ficam na própria comunidade
onde a cooperativa opera”, diz.
A crise econômica é
um fermento para o
crescimento do setor
O presidente do Sicoob afirma
que as cooperativas têm um crescimento que é normal da atuação
delas, mas confirma que, por outro
lado, a crise também é um fermento para esse crescimento. “As coo20
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perativas têm conseguido entender
melhor seu cooperado e estar mais
próximas dele. Isso vem acontecendo desde 2008, com a crise do
Lehman Brothers. Desde então, as
cooperativas vêm crescendo a um
ritmo de 20% ao ano. No Sicoob,
nós temos um crescimento natural.
Estamos investindo para isso. Nossa expectativa é de abrir mais 200
novos postos. Com crise ou sem
crise, esse é o nosso plano e vamos
cumpri-lo”, diz.
Faria, do FGCoob, confirma essa
tendência. Segundo ele, em épocas
de crise, além da redução da demanda por crédito, os bancos se tornam
mais conservadores, com o natural
receio de aumento da inadimplência. “Aí está a primeira vantagem
das cooperativas financeiras, que,
por conhecerem bem seu associado, que também é o dono, podem
tratar com mais propriedade a necessidade de crédito. Além disso, há
o compromisso com o atendimento
do associado e uma relação de confiança diferenciada entre este e a
cooperativa”, explica.
A conquista de
grandes centros
urbanos se intensifica
A inauguração da unidade de
atendimento do Sicredi na Avenida
Paulista, em maio, é considerada um
marco para o cooperativismo brasileiro. Segundo Faria, as cooperativas
já estão há algum tempo presentes
em grandes centros urbanos, mas
a agência da Paulista é de fato um
marco da intenção do cooperativismo de avançar nas grandes capitais.
“É um mercado difícil, bem atendido
pela rede bancária, mas aos poucos os benefícios das cooperativas,

Robério Costa,
economista-chefe da Unicred

como a ampla oferta de produtos e
serviços financeiros a taxas mais favoráveis e o retorno de sobras, podem atrair o público urbano”, avalia.
Para o CEO do Sicredi, a inauguração da unidade de atendimento
na Avenida Paulista ampliará a presença nacional da marca nos grandes centros urbanos. Segundo ele,
a meta é que somente essa agência
agregue mais 5 mil associados aos
atuais 3,2 milhões em todo o país.
“Sabemos que os grandes centros
urbanos têm uma pluralidade de
pessoas com os mais diversos perfis
(de estudantes a empresários) que
utilizam produtos e serviços bancários. Portanto, trata-se de uma oportunidade para apresentar os benefícios e vantagens do cooperativismo
financeiro a esse público”, diz.
Ele comenta ainda que as cooperativas de crédito surgiram no
interior do país, ligadas aos agricultores, mas, nos últimos anos,
elas se desenvolveram significativamente, inclusive em cidades
maiores. “Com a flexibilização das
exigências de associação, que permitem a adesão de qualquer pessoa,

independentemente do seu ramo de
atuação ou atividade profissional, a
regulamentação contribui para a
expansão do segmento”, completa.
O Sicoob vai na mesma linha e
informa que tem unidades em todos os bairros da Grande Curitiba e
presença marcante nas regiões metropolitanas de Florianópolis e Belo
Horizonte, por exemplo. “A entrada
das cooperativas nos grandes centros é um movimento forte, natural
e apoiado num desenvolvimento
tecnológico muito grande. O nosso
mobile banking foi considerado por
três revistas de automação bancária como o maior do Brasil, à frente do Bradesco e do Itaú. Estamos
colocando produtos como seguros,
cartão de crédito, consórcio, e oferecendo uma concorrência no mesmo nível, em pé de igualdade com
os grandes bancos”, afirma.
A união de forças pode ser
o próximo grande passo
A associação, a fusão ou o compartilhamento entre as grandes cooperativas são alternativas vistas
como uma forma de cortar custos e
levar o mercado cooperativo de crédito a crescer mais rapidamente. O
diretor executivo do FGCoob explica que na prática a união de cooperativas – legalmente tratadas como
incorporação – já vem ocorrendo
há tempos no segmento.
Segundo ele, o auge da quantidade de cooperativas singulares
foi em junho de 2008, quando havia 1.428 entidades cadastradas.
Em dezembro de 2015, estavam em
funcionamento 1.065. “Essa redução
deveu-se principalmente a uniões
por meio de incorporações. Somente em 2015, ocorreram 40 incor-

“

Precisamos
desenvolver
a cultura do
cooperativismo,
que ainda é
pouco difundida
no país. A falta de
conhecimento
e informação
ainda é uma
barreira que
temos de
enfrentar
porações, havendo o caso de uma
cooperativa que incorporou simultaneamente outras sete”, comenta.
O caso citado ocorreu em Belém do Pará, dentro do sistema Sicoob. Apesar disso, Villares afirma
que nenhum trabalho está sendo
feito atualmente com o objetivo
de promover incorporação e fusão entre as grandes marcas do
setor. “É uma possibilidade vista

Edson Nassar, CEO do Sicredi

como um movimento natural, mas
que deve acontecer num segundo
momento”, afirma. Segundo ele, o
que existe são ações que procuram
aproveitar a sinergia entre elas.
“Nós respeitamos as características individuais de cada um e buscamos trabalhar em parceria. Por
exemplo, o nosso cartão Sicoob e
a nossa máquina de adquirência
(POS) são franqueados e compatíveis com outros sistemas”, diz.
O economista-chefe da Unicred
explica que o movimento de fusão
é uma das tendências observadas
no mundo, embora a característica
de pulverização na ponta do sistema cooperativista se mantenha. “A
agregação faz sentido quanto à eficiência das áreas que são centro de
custo, por uma questão de escala e
similaridade das atividades. Isso já
ocorre de forma habitual e constante nos sistemas de cooperativas de
crédito no país. Contudo, faz parte
de um processo que não pode ser
acelerado artificialmente, sob pena
de aproximar o conceito de uma instituição financeira tradicional, cujos
objetivos são primordialmente comerciais, por vezes distanciados dos
interesses dos clientes”, analisa.
O presidente do Sicredi reforça
essa visão. “O Sicredi não considera os demais sistemas cooperativos de crédito concorrentes, uma
vez que todos eles atuam de forma
complementar no desenvolvimento local e, eventualmente, são parceiros de negócios nesse mesmo
segmento”, diz. Segundo ele, apesar disso, a intercooperação fortalece o cooperativismo financeiro,
promove a geração de negócios e
reduz custos operacionais. “É uma
prática comum no cooperativismo
21

financeiro. Recentemente, por
exemplo, o Sicredi ampliou sua
atuação nacional, por meio da filiação da quinta Central Regional,
a Unicred Central Norte/Nordeste,
ao Sistema Sicredi, atingindo um
total de 20 estados”, diz.
Caminho pavimentado
para o avanço
Mesmo embrionário, segundo especialistas, o movimento de
aproximação entre os gigantes do
cooperativismo de crédito ganhou
recentemente duas importantes colunas que no futuro podem facilitar
arranjos de fusão. São os casos do
próprio Fundo Garantidor e do sistema unificado de auditorias.
O FGCoop é a primeira entidade que congrega representantes de
todo o sistema nacional de crédito
cooperativo. Estão presentes em seu
conselho de administração representantes de todos os sistemas existentes. “Esse é o fórum natural para
soluções sistêmicas de cooperativas
que sinalizem risco de descontinuidade e pode ser catalizador de outras ações conjuntas”, afirma Faria.
O fundo foi criado em 2014 e
seu primeiro ano de atividades foi
de consolidação do recolhimento
de contribuições, preparação para
cobertura de depósitos caso necessário e organização interna para os
próximos passos. No ano seguinte,
a entidade iniciou o monitoramento das cooperativas associadas.
“Desde junho de 2015, produzimos relatórios trimestrais sobre o
grau de risco de descontinuidade
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das cooperativas captadoras de
depósitos, que são o grupo associativo do fundo. Esses casos são
acompanhados pelo conselho de
administração do FGCoop, que tem
representantes de todo o segmento cooperativista. O objetivo é antecipar problemas e auxiliar a busca de uma solução sistêmica para
evitar liquidações extrajudiciais”,
explica. Segundo ele, o FGCoop foi
bem compreendido pelo sistema
cooperativista como importante
instrumento da rede de proteção e
de igualdade de condições competitivas com o sistema bancário, em
razão do mesmo nível de garantia
de depósitos.
Já em relação à questão do novo
sistema de auditorias, ele concorda que, em tese, poderia ser usado
como instrumento de facilitação
das incorporações, com a possibilidade de se organizar em torno de
uma robusta confederação de auditoria cooperativa, assegurando
auditoria ampla, profissionalizada
e independente, contribuindo para
a estabilidade. “Porém, a exemplo
da unicidade em torno do FGCoop,
seria um fator de favorecimento,

mas não determinante para a união
sistêmica”, conclui.
Por sua vez, o economista-chefe
da Unicred ressalta que não se deve
confundir questões regulatórias com
estratégicas. “A presença de áreas de
auditoria, compliance ou riscos, por
exemplo, visa à instauração de boas
práticas empresariais, que garantem uma governança com base na
transparência e gestão profissional.
A unificação das cooperativas é uma
questão estratégica. Ela depende
de outras variáveis, como a existência ou não de economias de escala
e de escopo, que é quando a oferta
de maior volume e maior variedade
de produtos ou serviços interessa a
todos os participantes”, conclui.
Enfim, existe uma máxima segundo a qual as grandes batalhas
são vencidas lentamente. Se isso
for verdade, a escolha das estratégias corretas, as crises, o avanço
sobre os centros urbanos e toda
essa movimentação no mundo do
cooperativismo de crédito podem
estar sinalizando que ocorrerão
mudanças significativas no domínio
da muralha do mercado financeiro
do país nos próximos anos. n
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entrevista

Mike Blalock
Nova arquitetura para as
plataformas financeiras do mundo digital
Analytics em tempo real, integrações no ecossistema, computação cognitiva,
máquinas de aprendizado para prevenção a fraudes e blockhain estão
na agenda da inovação em serviços financeiros
Credibilidade e abrangência são legados que levaram anos para serem construídos, mas os novos
modelos de negócio criados com o uso de tecnologia impõem mudanças constantes na proposta de
valor das companhias financeiras. Responsável pela ponte entre as áreas de prospecção de mercado e P&D da Intel e os estrategistas de inovação de bancos e seguradoras em todo o mundo, Mike
Blalock, líder do General Manager Financial Services Industry Group da Intel, vislumbra as transformações na estrutura de TI e na própria arquitetura das organizações, para que estas sejam mais
relevantes e eficientes em novos cenários competitivos. Em entrevista exclusiva ao Anuário Brasileiro de Bancos, Blalock sumariza as principais tendências do mercado global e revela as áreas de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico para atender à indústria financeira nas próximas décadas.
ABB Quais as principais inquietações da
indústria financeira neste momento?
MIKE BLALOCK Do ponto de vista global,
vejo três principais fatores que afetam os
serviços financeiros. O primeiro é conformidade. Alguns CIOs de bancos com quem
converso gastam entre 25% a 30% do orçamento de TI para atender à regulação. Aí
não há escolha: tem de ser feito. O segun-

do desafio é se adaptar ao comportamento
e às expectativas dos clientes. Os bancos
têm de construir canais eficientes, proporcionar a melhor experiência, com o máximo
de segurança e o mínimo de fricção. Outra questão é como competir com entrantes. Alguns novos competidores surgem na
própria indústria, como o Capital One ou o
Nubank. Companhias de tecnologia, como

Não adianta ter canais inovadores
com uma arquitetura inflexível.
As sinergias e a eficiência
operacional ficam mais distantes
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Google e Alibaba, desenvolveram experiências muito eficientes em canais digitais,
com serviços de baixo custo.
ABB Startups como Uber e Airbnb não fazem
basicamente intermediação de pagamentos?
MIKE BLALOCK São bons exemplos da
“economia compartilhada”. Eles interconectam os clientes e entregam o serviço
de forma nova e muito eficiente.
ABB Nesse contexto, os bancos correm risco de perder receitas para essas iniciativas?
MIKE BLALOCK Muitas fintechs desagregam serviços bancários e financeiros. Os
bancos proveem a pilha completa, têm de
lidar com a complexidade regulatória e
uma estrutura legada. São instituições com
grande credibilidade, mas as interações
com os clientes são caras. Além dos custos,
os bancos precisam redefinir sua arquitetura para encarar o paradigma digital. E “digital” não é simplesmente atuar no mobile. O
banco digital é direcionado por automação,
processamento e analytics em tempo real,
no front end e no back office. Não adianta
ter canais inovadores com uma arquitetura
inflexível. As sinergias e a eficiência operacional ficam mais distantes.
ABB Nos últimos anos, bancos brasileiros
executaram grandes atualizações de TI. A estrutura está pronta para esse novo mundo?
MIKE BLALOCK Não é fácil ter a capacidade de inovação de uma startup e atender
à conformidade regulatória. Na infraestrutura, é incrível a velocidade com que
a indústria financeira adotou SDI (infraestrutura definida por software). As grandes
companhias e bancos têm escala suficiente para soluções completas de SDI e de
Open Stack tão eficientes quanto as dos
provedores de nuvem. Mas um dos grandes desafios são os silos dentro das organizações. Não é só uma questão tecnológica, é cultural. Em algumas organizações,

foi criada a função do Chief Digital Officer, que se reporta diretamente ao CEO e
cuida de remover os muros internos para o
banco se movimentar mais rápido.
ABB Qual o caminho para aproveitar as
vantagens mencionadas – portfólio, confiabilidade e tecnologia?
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MIKE BLALOCK Uma tendência é o banco se tornar uma
plataforma. No Reino Unido,
um grupo de clientes de bancos e de seguradoras autoriza
a exposição de seus dados para orientar a
inovação e a competição. Estudos indicam
que a geração millenial se dispõe a trocar
dados por melhores preços e serviços. Os
bancos e seguradoras têm confiabilidade
e relacionamento para pensar em serviços
de valor agregado, com integração a wearables (por exemplo, desconto no seguro
por quilômetro caminhado) e outras interações digitais na vida cotidiana dos clientes.
ABB Como a indústria financeira olha hoje
a tecnologia blockchain? Qual a contribuição da Intel?
MIKE BLALOCK Os casos de uso estão
se desenvolvendo e temos várias provas
de conceito em andamento. Os grandes
bancos pensam em usar blockchain para
ativos digitais e em aplicações de smart
contracts. O Santander já mencionou uma
economia operacional de US$ 20 bilhões
(até 2022) com a tecnologia e o Itaú compõe o consórcio R3. Ainda não há projetos
em fase de produção, até porque se aguardam definições regulatórias. Há também o
desafio de adequar os processos de negócios a transações ponto a ponto. Os bancos tendem a usar sistemas de blockchain
baseados em permissão; as entidades se
conhecem e operariam um sistema descentralizado de transferências, sem a

“

O papel da Intel é
promover padrões e
implementar recursos
no silício para prover
segurança
e escalabilidade
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necessidade de uma clearing. O papel da
Intel é promover padrões e implementar
recursos no silício para prover segurança e escalabilidade. O foco da Intel para
o setor financeiro é sempre entender os
desafios de longo prazo. Trabalhamos nos
laboratórios para atender a demandas dos
próximos dez anos, como análise de dados em tempo real, computação cognitiva,
APIs (interfaces de programação) de serviços bancários (para interação de produtos
de investimento com robôs, ou integração
de transações em aplicativos de terceiros,
por exemplo) e experiência do usuário
com alta eficiência. Nesse sentido, a Intel
é uma fintech.
ABB Além da regulação, para minimizar
riscos sistêmicos, e da segurança e privacidade dos usuários, os controles do sistema financeiro têm sido um importante
instrumento de combate ao crime. Como
as novas tecnologias, além de proteger o
dinheiro de cada um, podem tornar o mundo mais seguro?
MIKE BLALOCK A combinação de big data,
análise preditiva e computação cognitiva vai permitir detectar fraudes, lavagem
de dinheiro e crimes financeiros de forma
mais eficaz. É importante a visibilidade
sobre todo o ciclo dos dados e das transações. Também temos trabalhado muito
na otimização da arquitetura de processamento para “máquinas de aprendizado”,
capazes de mapear padrões e identificar
as ações humanas. n
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banco digital

Bancos dividem
protagonismo para
atuar em novo cenário
Grandes organizações, reguladores, investidores e clientes
no Brasil olham com pragmatismo a eficiência das fintechs
e a exposição do mercado de serviços financeiros a outros entrantes

E

nquanto taxistas brigam
com o Uber e as operadoras de telecomunicações relutam em aceitar
a diferença entre meio e serviço, a indústria financeira tem
sido mais consequente na busca por entender as mudanças
e se harmonizar com elas, da
forma mais rentável e sustentável. “Quando tomamos como
referência os efeitos da transformação digital em outras indústrias, estimamos uma transferência de algo entre 15% e
30% da receita com serviços
financeiros para entrantes. Nos
EUA, 1% desse faturamento já é
das fintechs”, constata Fernando Freitas, gerente de inovação
do Bradesco. “O país mais avançado nessa tendência é a China,
com 50% da receita nas mãos
de organizações não bancárias”,
acrescenta. “Não duvide da
possibilidade de pagar um ser-
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viço pelo Whatsapp ou de usar
o Uber na padaria”, especula
Guga Stocco, líder de inovação
e estratégia do Banco Original.
“A Starbucks movimenta US$
2,3 bilhões em pré-pago. Se resolverem prestar serviços bancários, já tem agências com Wi-Fi e café”, ilustra.
Embora as transformações
se apoiem em outras mudanças
tecnológicas, regulatórias e de
mercado, o canal mobile tem
um papel diferenciado nas estratégias de eficiência e competitividade. “O internet banking
emula o mundo legado na tela.
Foi concebido no tempo em que
telefonávamos para pedir um
táxi, preenchíamos um formulário ou fazíamos um cheque.
Hoje, um dispositivo com câmera, geolocalização e outros
recursos é perfeito para moldar
os processos, adequando-os à
melhor experiência do cliente”,

ner,

diz Stocco. “Alguém pega o telefone para chamar o Uber? Quem
não tem smartphone vai esperar um táxi na rua ou ir a pé.
Se a estratégia incluísse montar um call center para atender
a todos os públicos, o modelo
de eficiência e a experiência do
usuário ficariam comprometidos”, compara.
O executivo do Original lembra que, na hora de avaliar o projeto de serviços completos pelo
canal mobile, desde a abertura
da conta corrente, constatou-se
que os processos tradicionais se
justificam mais por costume do
que pela legislação, que não determina, em uma linha sequer,

“

O regulador está
preocupado com coisas
realmente perigosas. Se o sistema
pode cumprir sua contribuição
social e entregar eficiência,
não há por que impedir
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a presença de um gerente. Ele
reconhece que houve uma interlocução muito produtiva com
o Banco Central, onde já se desenvolviam estudos. “O regulador está preocupado com coisas
realmente perigosas. Se o sistema pode cumprir sua contribuição social e entregar eficiência,

não há por que impedir”, comenta Oliver Cunningham, sócio da
KPMG. “Não foi necessário fazer
lobby para mudar a regulação.
Foi só ler olhando para a frente”,
acrescenta. Stocco enfatiza que
os mecanismos de prevenção a
fraudes de identidade, um dos
principais riscos, são mais fortes
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“

Hoje, 50% da força de
trabalho já é composta de
nativos digitais. E as startups
que miram esse público têm
tido aportes internacionais

do que no processo presencial.
“O algoritmo analisa centenas
de minúcias do documento e vê
coisas que nenhum funcionário
perceberia”, argumenta.
N ovos modelos
de operação
Na linha de frente, novos
arranjos de pagamentos, transferências P2P e esquemas desintermediados de transações
colocam novos atores na competição. No entanto, outros
fatores tecnológicos externos
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disponibilizam mais poder tecnológico para o cliente e reorganizam a competição interbancária. Segundo Fernando
Freitas, hoje 90% das operações de crédito do Bradesco são
decididas por algoritmos. Essa
tendência também ocorre do
outro lado e o cliente de investimentos, por exemplo, conta
cada vez mais com suas ferramentas de análise e automação.
“As áreas de produtos e marketing vão ter que propor ofertas de valor mais claras e não
colocar penduricalhos. O robot
adviser codifica políticas e não
tem preferências. Conforme as
empresas robotizarem seu back
office, o ajuste de qualidade
dos produtos pesará mais”, avalia o consultor da KPMG. Stocco menciona uma estimativa da
consultoria de US$ 2,2 trilhões
movimentados por robôs até
2020. “Não é mais o banco que
decide onde as pessoas vão colocar seu dinheiro”, resume.
Fernando Freitas aponta três
vertentes de mudança: tecnologia, gente e liquidez global
para boas ideias. “Hoje, 50% da
força de trabalho já é composta
de nativos digitais. E as startups
que miram esse público têm
tido aportes internacionais”,
lembra. O gestor reconhece a
instabilidade da correlação de

forças no atual cenário. “Temos
muito orgulho do nosso CTI,
mas hoje a nuvem permite que
alguém lance um serviço de
alto volume, com investimento
de alguns milhares ou centenas
de reais. Nosso time de crédito é
altamente qualificado, mas sabe
que novas aplicações de IoT e
big data podem alterar tudo que
se desenvolveu em análise”, admite. “Os bancos têm uma inércia corporativa e o compromisso
de rentabilizar o modelo atual.
Os entrantes têm capacidade de
um modelo novo, mas não possuem capital, clientes e marca.
É nas interseções que estão as
grandes oportunidades”, pondera Cunningham.

Fernando Freitas,
gerente de inovação do Bradesco

O consultor observa que no
Brasil os bancos não sofreram
a deterioração de imagem corporativa que ocorreu em 2008,
principalmente na Europa. Com
tempo e margem de resposta às
mudanças, os bancos no Brasil
adotam quatro linhas principais:
aproximação com ecossistema
(como no caso da Cubo, do Itaú),
criação de aceleradoras, participações (ventures) e a abordagem
mais convencional, de aquisição. “As estratégias de parceria
com as grandes indústrias de
tecnologia continuam. O trabalho com o time da IBM Watson,
por exemplo, é fundamental
para o futuro do analytics. Agora temos também de nos aproximar de entrantes”, diz Freitas,
do Bradesco. Ele informa que a
área de prospecção tecnológica
do banco tem quatro focos para
este ano: blockchain, analytics,
plataformas digitais e IoT (internet das coisas).
Guga Stocco adverte que,
junto com a evolução de tecnologia e processos, mudanças
implicam escolhas e contrapartidas. “Às vezes, a contrapartida
significa renunciar a seu core
business”, afirma. “O lançamento do iPhone surpreendeu
a BlackBerry. Mas não veio do
nada. É que não se percebeu o

“

desdobramento do iPod. Se tinha proposto desagregação do
BBM (serviço de mensagens).
Se o Whatsapp custou US$ 22
bilhões, o BBM valeria pelo menos o triplo, pois tinha infraestrutura melhor e mercado nos
EUA”, exemplifica.
m u dança no cen á rio
Como ilustração das atuais
mudanças de cenário global,
Stocco menciona o WeChat, um
serviço de mensagens instantâneas criado pela Tencent, cuja
estratégia, como o nome indica,

O lançamento do
iPhone surpreendeu a
BlackBerry. Mas não veio do
nada. É que não se percebeu
o desdobramento do iPod

é ganhar 10 centavos com cada
chinês. O site começou uma
operação de captura de número
de cartão de crédito para venda
de avatares e emoticons. Com o
lançamento de um game, só a
venda de “vidinhas” rendeu US$
3 bilhões no primeiro trimestre
da oferta. Depois, os créditos
carregados no WeChat passaram a ser usados nas redes Starbucks e Louis Vuitton. “Até aí,
meus colegas bancários ainda
discutiam se era ou não banco,
pois banco é a instituição que
captura e empresta dinheiro.
O WeChat, então, anunciou um
programa que pagava juros de
6,435% ao ano para depósitos
mensais recorrentes de cerca de
R$ 50. No primeiro dia, foram
US$ 130 milhões em depósitos
e mais de US$ 16 bilhões no primeiro ano. Quase sem querer,
virou banco”, descreve. n
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Por Vanderlei Campos

tecnologia

Blockchain:
o TCP/IP do dinheiro
e das transações digitais
Instituições financeiras, fornecedores de tecnologia e comunidades
de inovação e desenvolvimento experimentam diversos usos
da estrutura de blockchains, com vários modelos de colaboração,
governança e intercâmbio eficiente de informações e valores

U

m registro distribuído, de reconhecimento
público, das transferências de blocos únicos e irreplicáveis referentes a
transações assinadas com uma
estrutura de chaves públicas e
privadas (PKI): essa descrição
da infraestrutura do bitcoin e
de outras criptomoedas extrapola o mundo dos pagamentos
virtuais e se coloca como eixo
da perspectiva de transformação de vários processos, como
transferências interbancárias,
procurement (inclusive em IoT),
contratos ou eleições. Em paralelo ao desenvolvimento da
plataforma Bitcoin, criada em
2009 com foco em trocas monetárias, há dois anos foi lançada a Ethereum, enquanto
outras blockchains testam no-
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vos modelos de colaboração,
eficiência e governança.
“Os grandes players da área
financeira estão olhando mais
para blockchains privadas, permissionadas. Os players da área
de tecnologia vislumbram a
criação de uma infraestrutura
genérica, que poderia acomodar
cenários públicos e privados”,
diferencia Marcelo Frontini, diretor de pesquisa e inovação
tecnológica do Bradesco. “A
blockchain é uma tecnologia
nova e com potencial disruptivo no sentido de permitir novos
modelos de negócio e redução
de custos de infraestrutura e
back office. Portanto, é preciso que seja debatida de forma
aberta e colaborativa, para se
chegar a uma padronização e
a uma larga adoção, semelhan-

temente ao que ocorreu com o
TCP/IP e a internet, possibilitando a criação de aplicações
até então inimagináveis”, acrescenta.
Oliver Cunningham, sócio da
KPMG, identifica duas vertentes de desenvolvimento: “Uma é

“

A blockchain é uma
tecnologia nova e com potencial
disruptivo no sentido de
permitir novos modelos de
negócio e redução de custos
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mais eficiência na estrutura de
serviços financeiros. Até pouco tempo atrás, era impensável
realizar transações sem adquirente, clearing e toda uma infraestrutura colocada em xeque
diante de um novo ambiente de
intercâmbio de valores”, observa. “Vemos também o surgimento de modelos inéditos, em que
dispositivos executam transações e trocam valores entre si
conforme regras de um contrato
inteligente”, acrescenta.
Segundo o consultor, o mercado ainda busca um caso de
uso de impacto. “Temos muitas
provas de conceito, mas sem
expor o negócio”, constata. Ele
destaca que iniciativas como o
consórcio R3 devem disseminar
a formação de blockchains privadas ou permissionárias (em
que as pontas de transações se
conhecem mutuamente, como
ocorre em sistemas interbancários). “A gestão das trocas de
informações e de valores, assim
como de risco, pode ficar mais
rápida, mas no geral os controles e as regras de governança se
preservam”, avalia. A mudança
de infraestrutura, todavia, afeta
modelos centralizados, como o
da Swift.
Em paralelo aos debates sobre o mercado de bitcoin, ou de
outras blockchains públicas voltadas para a troca de valores monetários, Cunningham acredita
que a autoridade monetária deva
se manter neutra em relação a ar34
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Edilson Osório Jr, CEO da OriginalMy

ranjos que usem a infraestrutura
de blockchain para transações e
títulos que, de alguma forma, já
sejam regulados. “Teoricamente,
o Banco Central poderia emitir
um e-real, um token com valor
fiduciário”, especula.
I dentidade e lastro
Um diretório de chaves, que
nomine os agentes das transa-

“

Em seguros,
a liberação de
pagamentos
com contratos
automatizados
e garantia
de uma única
transação dá
agilidade e
resiliência
a fraudes

ções, e o lastro em ativos reais,
quando se trata de transferência de valores, são condições
genéricas para aplicação de
blockchains no setor financeiro, segundo Paschoal Pipolo
Baptista, sócio da Deloitte. “É o
jeito de adotar no mundo regulado, sem alterar a essência dos
controles”, resume.
Entre as aplicações de maior
interesse por parte de bancos e
de seguradoras, Baptista menciona transferências e contratos
inteligentes. “Uma plataforma
que associa as chaves ao dado
real e torna intrínseca a autenticação das duas pontas proporciona oportunidades fantásticas
de eficiência. Todos os grandes
fornecedores estão olhando
para esse mercado e teremos
muitos investimentos”, avalia.
No setor financeiro, Baptista
recomenda atenção ao desenvolvimento de modelos e tecnologias do consórcio R3, que
reúne cerca de 50 instituições
financeiras. Não se trata de reinventar a tecnologia blockchain,
assim como as intranets e extranets mantêm os padrões
essenciais da internet. No entanto, as equipes de desenvolvimento trabalham em questões
de privacidade de dados (nem
tudo precisa ser compartilhado
na rede descentralizada), escalabilidade, segmentação, performance e interoperabilidade.
“Neste momento, várias outras indústrias buscam entender
o conceito e a forma como podem ter ganhos”, constata o especialista da Deloitte. “Na área
de saúde, poderemos ter todo
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“

No momento atual,
o mercado exige muita
transparência e segurança,
o que nos impõe uma
autorregulação rígida

taformas da Microsoft. A companhia anunciou em abril uma parceria com o consórcio R3, para
desenvolvimento e integração a
serviços da Azure (a plataforma
de nuvem da empresa). “Há toda
uma estrutura de auditoria, governança, segurança e analytics
e outros serviços a ser construída. Embora as transações sejam
descentralizadas, há repositórios
críticos de informações criptografadas e de chaves”, lembra.

Oliver Cunninghan, sócio da KPMG

o nosso prontuário atualizado
(com as assinaturas dos médicos), protegido por uma chave
privada”, exemplifica.
“Teremos vários tipos de aplicação realizando transações de
transferência de informações e
valores de forma controlada. Em
seguros, a liberação de pagamentos com contratos automatizados e garantia de uma única
transação dá agilidade e resiliência a fraudes. Na área de direitos autorais, fica fácil controlar
os centavos recolhidos a cada
execução ou reprodução”, menciona André Echeverria, diretor
da divisão de servidores e pla36
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B lockchains p ú blicas
João Canhada, CEO da FoxBit,
corretora de bitcoins, menciona
que a criptomoeda tem aceitação
crescente em estabelecimentos
de setores como turismo, mas
reconhece que seu principal uso
é para o pagamento de produtos e serviços genuinamente digitais. Na prática, a alternativa
viabiliza a entrada de profissionais e de pequenas empresas
em esquemas globais de trabalho. Além da simplicidade para
transferência de valores, a cotação do bitcoin em diferentes
países não é exatamente proporcional à da cesta de moedas,
o que pode resultar num câmbio vantajoso. Por exemplo, se
um programador combinou um
serviço de US$ 1 mil em meados
de maio, quando o dólar estava
a cerca de R$ 3,5, e acertou o

pagamento em bitcoins, poderia
chegar a receber R$ 3,8 mil na
conversão para real. No caso da
FoxBit, há uma taxa de 0,5% de
corretagem e 1,39% de saque,
e não incide IOF na transação,
como ocorre numa remessa internacional tradicional.
Canhada enfatiza que a FoxBit divulga auditoriais, para demonstrar que não há nenhuma
alavancagem ou risco. A empresa também adotou um “compulsório” equivalente a 40% dos
depósitos. “No momento atual,
o mercado exige muita trans-

João Canhada, CEO da Foxbit

parência e segurança, o que nos
impõe uma autorregulação rígida”, justifica. O executivo informa que grande parte dos compradores busca o bitcoin como
reserva de valor, pois relatórios
apontam valorização do ativo e
recomendam alocar 2% do patrimônio. “Contudo, não incentivamos a custódia. Se o usuário não
quer negociar, é melhor guardar
seus bitcoins com ele. Somos
exchange, não wallet”, afirma.
João Paulo de Oliveira, especialista da FoxBit, explica que o
token da Bitcoin tem campos para
outros dados da transação. Todavia, esclarece que enquanto a Bitcoin é a alternativa mais abrangente de intercâmbio de valores,
a Ethereum foi desenvolvida para
se integrar a outras aplicações e
sustentar serviços como contratos inteligentes. “Há uma disputa de padrões no mercado. A Bitcoin e a Ethereum crescem e se
formam dezenas de blockchains
para nichos específicos”, diz.
“A Ethereum tem sido usada como insumo em aplicações
como contratos inteligentes,
controle de estoques descentralizados e vários outros serviços
que requeiram eficiência, segurança e transparência no fluxo
de transações”, define Edilson
Osório Junior, CEO da OriginalMy. A empresa, listada como
uma das 100 mais influentes em
desenvolvimento em blockchain
pelo site richtopia.com, utiliza a
infraestrutura da Bitcoin e, principalmente, da Ethereum para
serviços de notarização digital.
Para celebração de um contrato,
por exemplo, a aplicação abre

uma área de assinatura para todas as partes e cada uma lê o documento e declara aceitação em
um vídeo. As assinaturas criptográficas do documento e do vídeo são vinculadas e registradas
na blockchain, que passa a servir
de referência cronológica e de

“

São bilhões
de transações
simultâneas,
o que exige
outro tipo de
performance de
data center
e rede

autenticidade. “Usamos o mesmo
algoritmo de assinatura digital
do ICP-Br. Tivemos assessoria jurídica de vários escritórios e não
há dúvidas legais. Nos casos em
que ainda se exige o registro em
cartório, não dá para fugir, mas
em todos os demais contratos é
possível ter mais eficiência e reduzir litígios”, afirma.
Osório lembra que, além de
operar com tokens únicos e irreplicáveis, como em qualquer
blockchain, o fato de a Ethereum já ter sido concebida para
o desenvolvimento de aplicações tem fomentado a criação
de serviços inovadores, como
tokens digitais lastreados com
ouro, orçamento participativo e
transações entre dispositivos.
37

“

R i q u eza e poder
No feudalismo, a riqueza era
a terra; já no mundo bitcoin, é
a capacidade de processamento
que determina a produtividade.
Os mineradores, que geram os
tokens e mantêm a rede, basicamente devem ser capazes de
fatorar números. E, por se tratar
de operações matemáticas NP, é
um trabalho de cálculo bruto. Segundo Canhada, da FoxBit, a China detém hoje cerca de 90% do
volume global de bitcoins. “Foi
desenvolvido um processador dedicado e houve investimento em
hidrelétrica para sustentar a mineração de bitcoins”, conta.
Echeverria, da Microsoft, menciona que a nova linha de oferta
de BaaS (blockchain as a service – blockchain como serviço)
implica duas fortes demandas
para a infraestrutura: “É preciso
velocidade em cálculo de ponto
flutuante para as equações crip-
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As diferentes
concepções
técnicas das
blockchains
se relacionam
com as regras
da rede e a
lógica de
negócio que
cada uma
propõe

tográficas. A Intel e outros fabricantes têm processadores com
capacidade. Outro ponto é que
são bilhões de transações simultâneas, o que exige outro tipo
de performance de data center
e rede. Os serviços de banco de
dados e dispositivos de memória
são outros”, diz.
“A blockchain do bitcoin precisa de todo esse poder computacional, porque a regra de
consenso é a prova de trabalho
(proof of work). Blockchains
privadas podem usar outra regra, definida pelos requisitos
de negócio, como uma simples
votação. Portanto, não
há um impacto
significativo de
processamento
nesse sentido.
Por outro lado,
bases compartilhadas podem
implicar uma necessidade maior
de storage (pior
cenário: todos os

nós gravam todas as informações, mesmo aquelas que de
forma alguma lhes dizem respeito) e capacidade de rede
(para sincronização de estado
das bases)”, descreve Marcelo
Frontini, do Bradesco.
Osório, da OriginalMy, diz que
a mineração de ether (a criptomoeda da Ethereum) também
envolve computação pesada. “É
possível fazer com GPUs (processadores gráficos, com capacidade de cálculos paralelos),
mas há máquinas com várias
GPUs só para isso”, menciona.
As diferentes concepções técnicas das blockchains se relacionam com as regras da rede e a
lógica de negócio que cada uma
propõe. Na Ethereum, funciona
mais como uma plataforma para
aplicações descentralizadas, e o
ether, embora seja também um
token de valor e possa ser negociado no mercado secundário,
é mais usado para remunerar
os serviços da rede e o financiamento coletivo de projetos.
Portanto, há duas formas de
criar saldo em ether: comprando ether (geralmente vendido
em bitcoin) ou propondo projetos cuja perspectiva de retorno
justifique o financiamento pelos
interessados. “É um fundo de investimentos sem dono e autorregulado”, define Osório.
Além dos modelos de “proof
of work”, da Bitcoin, e “proof
of stake”, da Ethereum, Osório acrescenta que algumas
blockchains usam um esquema
de delegação, em que se determina previamente quem gera e
distribui os tokens. n
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ponto de vista

Realismo, com capacidade
de olhar adiante
Especialistas
apontam como
a indústria
financeira
maximiza o
sentido das
inovações
tecnológicas para
resolver gaps e
prover benefício
ao cliente
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Atribuir os resultados do setor financeiro, em meio
à crise, apenas à Selic seria um reducionismo de quem
não acompanha a indústria. Em tempos auspiciosos,
com a estabilização monetária e a inclusão, as organizações aproveitaram as condições de margem, câmbio
e outros fatores para empreender gigantescos projetos de atualização da arquitetura tecnológica. Mais recentemente, foram capazes de antecipar e aos poucos
ajustar sua balança oportunidade/risco. E não recuaram em suas ações para expandir a participação de
mercado e a receita de serviços.
Nas três décadas anteriores, o sistema financeiro
foi um dos principais vetores da educação digital no
Brasil, no consumo, no varejo e no back office das
empresas. Milhões de pessoas passaram a lidar com
dinheiro por meios eletrônicos, com muito mais simplicidade. Mas ficaram ineficiências pelo caminho. E,
concomitantemente à conjuntura em que esses gaps
são estressados, chegam ondas de alto impacto – big
data, mobile, algoritmos, fintechs, nuvem e outras inovações que têm um efeito principal: mais poder de direcionamento por parte do cliente.
A seguir, apresentamos a visão dos líderes mais
bem informados e com protagonismo nas transformações da indústria financeira. Agradecemos a todos por seu esforço e embasamento para antecipar a
agenda, muitas vezes avassaladora, e trazer aos nossos leitores seu ponto de vista. n
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o novo ambiente de negócios digitais,
transformar de forma sustentável a entrega de serviços e produtos é o principal
desafio das empresas para os próximos anos
no mercado de TI. Acreditamos que cada vez
mais a tecnologia é a grande aliada para redução de custos, ganho de rentabilidade e
aumento de eficiência operacional das empresas e seus colaboradores.
Um dos principais diferenciais da 7COMm
para ajudar as instituições financeiras e grandes companhias a atingir seus objetivos é o
“Consulting Group”, equipe de consultores
especializados, extremamente experientes,
capacitados e com visão multidisciplinar em
TI, o que permite enxergar as melhores soluções para problemas complexos.
A 7COMm também disponibiliza uma série
de produtos e serviços que ajudam empresas
a digitalizarem seus negócios, tais como apps
de meios de pagamentos (Pagg7) e autenticação de transações financeiras, além de sistemas de processamento de transações de
cartões (Card7), dentre outras inovações.
Com 30 anos de mercado, a 7COMm está
preparada para apoiar empresas que desejem expandir as possibilidades, conhecer
novas estratégias e otimizar a gestão de TI
com segurança e inovação. n

a crise atual, somos reféns das noticias
negativas e da crise de confiança que se
instalou nas empresas.
A queda nas vendas e nas margens de lucro prioriza nossa atenção para a retenção
de clientes, mas nunca deixando de lado a
satisfação destes últimos, pois assim que a
crise passar eles voltarão a comprar.
Neste cenário, vão sobressair as empresas que melhor entenderem as necessidades e preferências dos clientes. Entre as
tecnologias que podem trazer experiências
inovadoras de atendimento, Omnichannel e
Analytics se destacam. Com o Omnichannel,
que vai além de CRM, a experiência é multimídia: chat, e-mail, vídeo, SMS, redes sociais. No Analytics, conseguimos antecipar
as tendências de mercado, comportamento
de compra e as demandas de ligações, e com
isso surpreender o cliente com novos produtos e serviços adequados ao seu momento.
Não é fácil decidir em quais tecnologias
investir em meio a tantas ofertas e diferentes necessidades. A melhor estratégia está
em analisar cases de sucesso de empresas
que resolveram dificuldades similares e, no
caso de tecnologias pioneiras, dividir os riscos com as empresas contratadas. n
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Vice-presidente
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Frederico Dias
Presidente da
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A inovação está no
coração da rede

Negócios
na era digital

É

A

comum ouvirmos comentários sobre
como a complexidade das redes de TI
limita a capacidade dos departamentos de
responder rapidamente às necessidades dos
negócios. Ter agilidade na rede corporativa,
ao mesmo tempo que se reduz drasticamente o trabalho para instalar e manter a rede, é
hoje um dos principais desafios dos fornecedores de soluções de tecnologia. Parece que
a antiga máxima “tempo é dinheiro” nunca
esteve tão atual. Portanto, ter uma tecnologia que permita escalabilidade com o mínimo de investimento e sobreposição – aliada
ao prazo de instalação reduzido de horas ou
dias para apenas minutos – significa ter vantagem a partir do core dos negócios. Ou seja,
a infraestrutura.
A inovação está em ter a capacidade de
simplificar a infraestrutura a fim de permitir
ao administrador reconfiguração automática, adições, modificações de aplicações, dispositivos e servidores de forma virtual. Criar
novos produtos e serviços no universo das finanças e do crédito se tornou imperativo no
momento de indefinição político-econômica.
As instituições precisam buscar as tecnologias que permitam a evolução sem dificuldades. A rede do futuro é aquela que traz
melhoria significativa no consumo de tempo, recursos e gastos ao mesmo tempo que
mostra como a TI pode rapidamente responder às necessidades de negócios. n
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transformação digital é uma realidade e a pergunta que devemos fazer é:
devemos ter uma estratégia digital? Minha
resposta é “não”. Não precisamos de uma
estratégia digital para um mundo de negócios tradicional, mas precisamos de uma
nova estratégia de negócios para um mundo que agora é digital.
Todas as empresas, com destaque às corporações do mercado financeiro, têm o desafio de saber usar de forma efetiva os dados disponíveis que o mundo digital oferece,
para medir e analisar resultados de negócio,
conhecer o perfil do consumidor e explorar
oportunidades, customizando ofertas e antecipando necessidades.
Nós, como provedores de soluções omnicanal de gestão de interação entre empresa
e cliente, sabemos que, nesse contexto, a
tecnologia tem papel fundamental. As soluções omnicanal permitem uma visão 360°
do cliente e a boa notícia é que já não existe mais barreira para inversão. A Altitude
está adaptada para a era digital, oferecendo soluções e modelos de negócio, como
serviços, incluindo ofertas na nuvem, o que
permite que qualquer empresa tenha acesso
aos benefícios da tecnologia. n

FAÇA PARTE DO
SISTEMA CABAL
DE MEIOS DE
PAGAMENTO.

As instituições financeiras e as instituições de pagamento têm
a sua disposição um importante aliado para os seus projetos de
Meios Eletrônicos de Pagamentos: A bandeira Cabal.
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cisco brasil

Sergio Paulo
Gallindo
Presidente executivo
Brasscom

Laercio Albuquerque
Presidente
da Cisco Brasil

Como as boas práticas
laborais podem
melhorar o nível de
competitividade?

A

transformação digital é uma realidade
também no setor bancário. As novas
tecnologias impactam produtos e serviços
oferecidos pelo setor, que, de forma crescente, passa a contar com profissionais cada
vez mais especializados nas mais diversas
tecnologias. A importância dos serviços
bancários também induz essa transformação em todos os setores econômicos.
O setor de TIC emprega, incluindo os trabalhadores de instituições financeiras de
outros grandes clientes, cerca de 1,5 milhão
de pessoas, número que tende a crescer.
Diante desse cenário a Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação, identificou
a necessidade de conscientizar as empresas
de TIC e o seu mercado contratante da importância de se respeitar e cumprir a legislação trabalhista. Assim surgiu o Guia de Boas
Práticas nas Relações de Trabalho, que visa
fomentar a lealdade concorrencial e valorizar os profissionais, contribuindo para redução dos riscos de práticas não aderentes à
legislação e às decisões judiciais e, assim, os
passivos e custos decorrentes de litígios. É
um importante passo para a valorização das
empresas, dos trabalhadores e dos contratantes, assim como para a promoção de um
ambiente mais justo e competitivo. n
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Digitalização
financeira

A

transformação digital é essencial para o
desenvolvimento do setor financeiro. De
ambiente extremamente competitivo às rápidas mudanças de hábitos dos consumidores,
não são poucos os desafios para se manter
atualizado. Sua expansão depende nitidamente da tecnologia, e a experiência digital
do cliente será, com certeza, um importante
diferencial.
Estudo da Cisco revela que, até 2017, a
transformação digital deverá movimentar
cerca de US$ 405 bilhões. O valor decorrerá,
principalmente, de inovações voltadas à experiência do consumidor e da otimização das
cadeias produtivas, proporcionando maior eficácia operacional e serviços totalmente disruptivos para que se diferenciem no mercado
atual.
Entender esse setor, altamente dependente de inovação – que tem a obrigação de levar
a praticidade à palma da mão de seus clientes, é nosso papel. Seja por meio de soluções
avançadas de IoT e de colaboração, ou por
meio de infraestrutura de Fast IT desenvolvida com parceiros habilitados, como a Intel. As
instituições têm que sofrer a transformação.
Nós, trabalhamos para que isso aconteça. n

conductor
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Anderson Olivares
Diretor de
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Mais cartão,
mais digital

O

mercado brasileiro de meios de pagamento permanece em alta. Segundo
estudos realizados pela Abecs, aproximadamente 34% da população brasileira possui cartões e nos próximos anos devemos
ter a mesma penetração de cartões que as
economias maduras, elevando essa participação para mais de 40% da população antes de 2020. Para realizar esse objetivo, um
dos caminhos é fazer com que a população
não bancarizada receba e gaste parte de
seu salário através de maneiras eletrônicas. Outras possibilidades incluem investir
na experiência do consumidor, utilizar o
varejo e redes sociais como canal de distribuição, adotar biometria na autenticação
de acesso e movimentações financeiras,
garantir autonomia de gestão da conta cartão em aplicativos para celular com consulta de saldo online, extrato digital, além
da oferta direcionada de produtos e serviços que podem ser consumidos a qualquer
momento sem burocracia. A concorrência
nesse mercado tem aumentado com o surgimento das fintechs e o maior diferencial
está na flexibilidade de plataforma e tecnologia para atender às demandas da forma mais rápida possível.n

A transformação
digital no segmento
financeiro

A

nova economia digital tem impactado
com maior velocidade e intensidade o
segmento financeiro por precisar se adaptar a clientes cada vez mais conectados
e que exigem acesso online e ininterrupto aos serviços, em qualquer dispositivo e
querem receber uma experiência diferenciada. Soma-se ainda a concorrência com
as fintechs, que antecipam o futuro e já seduzem a geração millennial com serviços e
experiência digital.
Também como tendência de curto prazo está o aumento no uso de internet das
coisas por parte de bancos e seguradoras,
além de big data, análise de sentimento,
cloud e segurança analítica, para captura
e análise de informações, em tempo real,
para antecipar tendências e oferecer soluçoes personalizadas.
Tudo isso exige rápida modernização
dos ambientes de TI no âmbito digital tanto no front office como no back office. A
atualização de arquiteturas e sistemas de
TI será essencial para que as instituições
financeiras acelerem seu reposicionamento, aumentem a competitividade e sobrevivência na economia digital, em que a transformação não é opcional. n
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Fintechlab

Ricardo Couto
Sócio-diretor
da Exceda

Marcelo Bradaschia
Cofounder
FintechLab

No futuro do
mercado financeiro,
a tecnologia é um
parceiro estratégico
essencial

N

ão é novidade que o país vive um ciclo de desafios econômicos, políticos
e institucionais. Nesse contexto, as novas possibilidades do setor financeiro vão
além do fenômeno das fintechs: temos visto também as empresas investindo ainda
mais em seu relacionamento com clientes,
a partir de projetos que ofereçam soluções
inovadoras, inclusivas, práticas e com total
mobilidade, para atender a uma quantidade cada vez maior de clientes, sem perder
o foco na eficiência operacional.
Nesse sentido, a tecnologia tem papel
fundamental para estruturar muitos desses
projetos, com destaque para o uso explosivo
de aplicações e acessos via internet e celular.
É fundamental para esses canais de relacionamento que as empresas tenham alta performance e disponibilidade, combatendo de
forma eficiente os ciberataques e garantindo
a privacidade dos dados de seus clientes.
Os executivos de TI serão desafiados
estrategicamente – para entender as necessidades do negócio e as demandas de
clientes externos e internos – e taticamente – para acompanhar tendências e novas
tecnologias sem abrir mão de eficiência e
segurança operacional. n
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A revolução fintech
já começou!

N

unca se viram tantas reportagens, eventos e movimentação no mercado de
fintech quanto em 2016. E não é para menos. As estimativas do FintechLab mostram
que os investimentos acumulados no setor
nos últimos anos podem chegar próximo a
1 bilhão de reais em 2016. Em abril, disponibilizamos para o mercado resultados da
primeira pesquisa sobre o setor de fintechs
nacional que contou com a participação de
mais de 130 startups.
Alguns fatores que têm impulsionado
esse movimento são a mudança na forma de
se pensar em serviços trazida pelo service
design, o acesso rápido e barato a tecnologias de ponta, como servidores cloud, ferramentas de bigdata e analytics e, o mindset
dos novos entrantes, que permite testar novos modelos de negócio e a pensar soluções
além de produtos financeiros.
E as novidades não param. O blockchain
está aí abrindo possibilidades ilimitadas, assim como foi com o surgimento da internet
nos anos 90. A perspectiva para os próximos
anos é não apenas do crescimento de investimento no setor, mas de uma mudança
drástica na forma como nos relacionamos
com questões financeiras. n

ELEVE O NÍVEL DE EXIGÊNCIA
NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

www.avaya.com
www.a5solutions.com

Tenha acesso ao
relatório completo
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Big data em 2016:
o que nos aguarda?

O banco como
plataforma digital

O

N

ano de 2015 foi inovador para o mercado
bancário e financeiro, dado que continuam a aprender como o big data pode ajudar a
transformar processos e organizações. Neste
ano, vemos que essas organizações, com diferentes estágios de maturidade, irão manter
esses investimentos, apesar das dificuldades
econômicas.
O objetivo é aproveitar benefícios como
melhoria da experiência do cliente e redução de custos. As instituições continuarão a
fazer progressos ao elaborar estratégias com
novos fornecedores, desenvolver projetos piloto e operacionalizar casos de uso.
Big data ainda é melhorar a inteligência
sobre o cliente, redução de risco e cumprimento de regulamentações. Mas há novas
perguntas e desafios para as áreas de negócio e técnica. Como alinhar dados e operação
para maximizar a informação e beneficiar a
empresa? Como agregar dados de clientes
com segurança e privacidade? Quais são os
processos e ferramentas adequados para soluções eficazes?
Veremos saídas, principalmente relacionadas à gestão de dados. Autosserviço, governança, colaboração e agilidade são aspectos
desse tipo de solução. n
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ossa expectativa para o restante de
2016, continuidade de 2017 e além
é que as instituições evoluam ainda mais
para se tornarem realmente digitais. Mas
essa evolução significa muito mais do que
simplesmente disponibilizar rapidamente
uma opção maior de transações e consultas
através de um aplicativo para os PCs tradicionais ou outras plataformas móveis, como
tablets e smartphones.
O banco digital deve estar preparado
para um mercado muito mais dinâmico e
pronto para atender a toda uma geração de
millenials, baseado em seis pilares: ser orientado a dados em suas decisões de negócios
em tempo real; ser preparado para um mundo smart e todo conectado – acompanhando o mercado de internet das coisas florescendo; ser totalmente on demand, suprindo
infraestruturas digitais em minutos ou dias
em vez de semanas ou meses; confiável e
100% seguro nesse cenário de conectividade total e explosão de dados; proporcionar
uma interface e experiência aos usuários
fácil, rápida e capaz de atrair mão de obra
jovem e preparada em um ambiente de trabalho inovador, onde se vivencia a agilidade desse novo mercado e de novos clientes,
sem ter cara de “banco”.
Dessa maneira, a instituição se torna uma
plataforma, sendo esse fornecedor de uma
experiência de conectividade rápida, flexível, segura e agradável em sua plenitude. n
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Mais segurança
sem transtornos

O

mercado brasileiro já entendeu a necessidade de evolução das estratégias
corporativas para uma visão orientada para
a experiência do cliente. Isso significa uma
grande movimentação interna, envolvendo
a integração de múltiplos departamentos e
investimentos robustos em tecnologia.
Essa dinâmica se aplica também ao setor
financeiro, que tem demonstrado maturidade na implementação de soluções que ofereçam mais agilidade, menos burocracia e
mais segurança às transações, inclusive em
suas centrais de atendimento.
A tendência daqui para a frente é investir
cada vez mais em soluções analíticas, que
gerem insights estratégicos e previnam situações de risco, como a autenticação em
tempo real via biometria de voz. A solução
é capaz de validar a identidade do cliente,
cruzando o padrão de voz apresentado na
ligação com uma lista de clientes legítimos
e/ou de fraudadores conhecidos.
Com soluções de prevenção a fraudes
como essas, é possível orientar o agente em
tempo real. Além disso, as empresas garantem mais segurança, sem causar transtornos
aos clientes legítimos e com custos operacionais mínimos. n

Perto no Brasil
e agora
também na Índia

E

m 2016, inauguraremos nossa primeira fábrica fora do país. Em Jaipur, na Índia, começaremos a produzir ATMs com tecnologia
brasileira para atender ao mercado local. Temos encontrado na Índia um país determinado a crescer, com foco no desenvolvimento.
Aqui no Brasil, temos um cenário turbulento, mas continuamos olhando para o futuro com perspectivas de melhora no médio prazo. Assim, focamos nossos esforços
em criar soluções tecnológicas inovadoras,
o que nos deixará prontos para a retomada
do desenvolvimento. Esperamos, ainda, que
os negócios sejam mais transparentes, desde as regulações fiscais até os ajustes pelos
quais nossa legislação precisa passar, para
se modernizar para a nova realidade na relação trabalhista, por exemplo.
A Perto tem ofertado uma linha de soluções para automação de processos, principalmente com equipamentos de autoatendimento, sejam eles para o cliente final ou
mesmo para utilização interna nas empresas. Essas soluções têm apresentado um rápido pay-back com boa receptividade pelos
clientes. É assim que olhamos os momentos de dificuldade: trabalhando com nossos
clientes para criar soluções inovadoras e
buscando a eficiência nas suas operações. n
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Foco na
personalização
e segurança

A

s regras de engajamento do cliente estão
mudando rapidamente, e o desafio será
a criação de ambientes de atendimento em
que as interações com os clientes são mais
envolventes, relevantes e personalizadas.
Os APPs e o atendimento digital ganham
força como caminhos preferenciais para o
atendimento ao cliente. O desafio está em
transformar um abordagem mono ou multicanal para uma experiência Omni-channel,
tornando mais fácil a jornada dos clientes,
assim como para os funcionários que atendê-los, conseguirem realizar as atividades
de forma eficiente e rápida. Isso significa,
conhecer melhor o cliente, aproveitando ao
máximo seus os dados disponíveis em todos
canais, entendendo suas necessidades, motivações e comportamento.
Por outro lado, na última pesquisa que
realizamos, os clientes sinalizaram a desconfiança sobre a utilização dos seus dados. No
mundo onde tudo está conectado, segurança
e privacidade caminharão lado à lado. Tecnologias como Speech Analytics e Biometria
da voz, ajudarão nesse equilíbrio. Engajar e
proporcionar experiências ricas e satisfatórias significa ser capaz de oferecer um serviço personalizado usando o contexto das
interações do cliente com sua organização. n
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Cenário de
oportunidades

N

os últimos anos o Brasil enfrenta um cenário bastante desafiador e, apesar de
haver perspectiva de evolução do mercado,
principalmente no setor financeiro, algumas
questões começam a impactar ainda mais as
organizações, como a inadimplência. É natural que nesse momento as empresas busquem mais eficiência operacional e maior
retorno sobre investimentos.
As soluções da VMware são totalmente
aderentes à necessidade do setor financeiro,
pois ajudam as organizações a obterem mais
eficiência operacional sem que seja necessário aumentar os investimentos em TI. Essa
sinergia se reflete no mercado. Atualmente,
todas as grandes instituições financeiras são
clientes da companhia e estão adotando novas soluções do nosso portfólio. As pequenas e médias empresas do setor também já
descobriram as vantagens dessas tecnologias, o que amplia a nossa perspectiva de
crescimento para 2016 e 2017.
Em momentos de bonança as empresas
podem ser condescendentes com os seus
gastos, porém, em um cenário econômico
como o atual, toda a atenção deve se voltar
à busca de eficiência. Essa é uma oportunidade para nós que oferecemos tecnologias
que atendem de maneira assertiva às demandas das empresas. n

Coletas e Entregas
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A melhor solução para sua entrega.
Serviços
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Por Vanderlei Campos

movimento fintech

Fintech View mostra
maturidade do
empreendedorismo digital
Experiência de mercado, criatividade, competência tecnológica, compromisso
social e muita disposição para colaborar configuram um cenário promissor para
as fintechs no Brasil, embora não faltem desafios a superar. Na primeira edição
do evento Fintech View, cerca de 150 participantes, entre profissionais de
finanças, juristas, varejistas, empreendedores, jornalistas, analistas e investidores,
examinaram e anteciparam os eixos das transformações

M

uito conhecimento do
mercado e capacidade
para lidar com regras e
processos de negócios,
seja para a conformidade, seja para
a ruptura, diferenciam as fintechs
de outros empreendimentos digitais. “Não são aplicações como as
que servem para chamar um táxi
ou compartilhar uma foto. É um setor com uma média de idade maior
entre os empreendedores, com
muita gente que vem do mercado
financeiro e conhece sua complexidade”, descreve Felipe Matos, diretor da StartupFarm e palestrante
no Fintech View.
Marcelo Bradaschia, sócio do
FintechLab, destaca a necessidade
de adequação a regras locais, que
podem variar dentro de uma mesma região ou no país. “Nos Estados
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Unidos, assim como acontece com
as normas de trânsito ou as leis relativas à pena de morte, as regras
para operações financeiras variam
entre os estados”, exemplifica. “Vemos três ondas no movimento das
fintechs. Em um primeiro momento, navegam por onde a regulação
existente permite e fazem melhor
os serviços em que as instituições
deixam a desejar. Esse é o ponto
em que estamos agora no Brasil.
Depois, se começa a questionar as
restrições, como a possibilidade de
instituições não bancárias captarem
dinheiro e concederem empréstimos. Na terceira fase, se repensa
todo o relacionamento entre os
agentes financeiros”, avalia.
Augusto Lins, diretor da Stone, vê
ainda muito espaço pela frente para
expansão e inovação dos serviços ao

varejo. “Conforme dados da Abecs, a
Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços,
apenas 28% do consumo no Brasil
é pago com meios eletrônicos. Há
também muita demanda de soluções para ramos específicos. Além
de facilitar os pagamentos para o
consumidor, outra vantagem é ajudar a resolver o grande problema
dos varejistas no Brasil, que é gerir a
conciliação de pagamentos”, aponta.
Bruno Diniz, da Next Money, nota
que as prioridades variam conforme
o mercado e a estratégia das instituições e do regulador local. “No Brasil,
algumas aplicações de pagamento
ou transferência de recursos não
fazem tanto sentido, pois já temos
sistemas ágeis e disponíveis nacionalmente. Em Cingapura, há muito
desenvolvimento de aplicações de

blockchain, inclusive com subvenções do regulador”, menciona.
Investimentos e
fomentos corporativos
Guilherme Aleixo Tavares, do
Cubo, enumera cinco variáveis que
definem o ambiente de empreendedorismo: acesso a talento, em todas as verticais, como engenharia,
marketing e gestão, acesso a capital, ambiente regulatório, cultura e
densidade. “Viemos preencher essa
lacuna da densidade, como nas cidades medievais, que aglutinavam
os negócios”, ilustra.
Fernando Freitas, gerente de
inovação do Bradesco, observa que
um dos desafios das fintechs, na
perspectiva de parceria com grandes instituições, é se preparar para
escalonar as aplicações e serviços
de forma sustentável. “Quando colocamos centenas de CPFs em um
serviço, precisamos de uma ferramenta de analytics para achar a
informação. O provedor tem que
estar pronto para resolver a tempo”, exemplifica. Ele informa que o
grupo alocou R$ 100 milhões para
investimentos de até R$ 5 milhões
em venture capital. “Se for algo que
agregue ao core do banco, a aquisição é o caminho natural. E tenho
certeza que, nesse caso, o empreendedor sai com um largo sorriso”, diz.
“O investidor-anjo ou a disponibilidade de capital próprio são importantes para agregar capacidade
de escala”, observa Elcio Morelli,
da SP Anjos.
No trimestre passado, organizações financeiras tradicionais responderam por 25% do total de acordos de investimento em fintechs,
uma participação com curva ascen-

No Brasil,
os grandes
players do setor
financeiro têm
trabalhado
inovação de
forma
robusta
dente, conforme o estudo The Pulse
of Fintech, da KPMG. “Isso mostra
um interesse pelo valor real dessas
empresas”, observa Oliver Cunningham, especialista da consultoria.
“No Brasil, os grandes players do
setor financeiro têm trabalhado inovação de forma robusta”, avalia. E
destaca que praticamente todos os
bancos globais possuem programas
de aproximação com empreende-

dores. “Às vezes se entende errado
o termo ‘disruptivo’. O que vemos é
muita colaboração entre incumbentes e entrantes”, diz.
No levantamento global, o peso
das empresas e de produtos relacionados a m-payments vem caindo, indicando uma relativa saturação. “No Brasil, isso não ocorre por
enquanto, porque ainda há muita
oportunidade de ganho de eficiência”, pondera o consultor. Ele menciona que as aplicações e serviços
relacionados a blockchains devem
representar metade dos negócios
com fintechs. “É o setor de maior
incerteza e maior potencial. A tecnologia traz uma segurança de que
precisamos, e o leque de aplicações
é muito amplo”, justifica.
Foram investidos cerca de US$
5 bilhões em fintechs no primeiro
trimestre.
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Regulação
no gerúndio
A multiplicidade de legislações e regulações a
atender, a variação dos requisitos de conformidade
conforme a escala da operação e os caminhos para
mitigar riscos para consumidores, para players e para
o sistema foram alguns dos
eixos da discussão sobre aspectos regulatórios no Fintech View. “O Banco Central
ainda não apresenta uma
posição definida sobre fintechs”, esclarece Fábio Lacerda
Carneiro, do departamento
de supervisão bancária do
Bacen. “Temos um direcionamento de tomar muito
cuidado para não inibir a inovação.
Há ineficiências que nós mesmos,
reguladores, criamos”, reconhece.
“É fundamental se pensar em riscos e benefícios. É fácil destacar os
benefícios. Todos querem inclusão
financeira, mas qualquer cidadão
também deve se preocupar com
lavagem de dinheiro. Quando não
se cuida bem dos riscos, o Estado
acaba tendo de interferir”, adverte.
Junto com a realização de fóruns
multidisciplinares e a participação

Os painéis realizados no Fintech View
contaram com a participação dos
principais executivos desse mercado

em iniciativas internacionais, como
no Financial Stability Board e na
força-tarefa do Basileia, Carneiro
destaca que o regulador busca a colaboração de diversos players, como
as próprias instituições financeiras,
indústrias de tecnologia e empreendedores. “Estamos em uma fase
em que os reguladores em todo o
mundo parecem operadores de call

os reguladores em todo o
mundo parecem operadores de
call center: falam tudo no
gerúndio... estamos estudando,
dialogando, colaborando...
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center: falam tudo no gerúndio... estamos estudando, dialogando, colaborando... Neste
momento, encontros como o
do Fintech View nos são fundamentais”, diz.
O especialista do Bacen
menciona também a necessidade de se harmonizar com outros reguladores, como Susep,
CVM ou Anatel. “Além das regulações financeiras, há várias
regras e legislações setoriais,
regionais e de defesa do consumidor com implicações no
cenário legal das fintechs. Não
é só o Bacen. São milhares
de projetos de lei por ano, de
assembleias estaduais e de câmaras municipais, que afetam
as atividades financeiras”, esclarece Leandro Bissoli, advogado da Patricia Peck Pinheiro
Advogados. “O primeiro ponto
no planejamento de uma fintech é ver se o serviço envolve riscos
ou se entra em alguma área cinzenta da regulação”, adverte o advogado. No passado, alguns investidores
apostaram em ofertas como empréstimo online e foram impedidos
de operar pelo Ministério Público.
Investiram no projeto sem olhar a
regulação”, exemplifica.
Com base em 30 anos de experiência em projetos de regulação de
crédito, certificação digital e outras
transformações tecnológicas no
mercado, Dourival Dourado, mediador do painel de encerramento do
primeiro Fintech View, avalia bem a
interlocução com órgãos como CVM
e Susep, além do Banco Central.
“No legislativo é que as coisas são
mais difíceis, por desconhecimento
ou interesses”, constata. n
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Panorama
das maiores
instituições

Banco da Amazônia S/A

Informações Gerais

Sede
Lucro Líquido

Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas
Número de clientes com cartão de débito
Número de clientes com cartão de crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

Belém – PA

(R$ em milhares)

248.868

Rede ATM

Principais executivos em TI
Valdecir José de Souza Tose

Diretor de Infraestrutura de Negócio.

Claudio André Ferreira Pinto

Secretário Executivo de Produtos,
Serviços e Tecnologia da Informação.

Principal executivo
na área de canais

Francimar Rodrigues Maciel
Secretário Executivo da Rede
de Distribuição (SERED)

Principal executivo
na áres de contact center
Francimar Rodrigues Maciel
Secretário Executivo da
Rede de Distribuição (SERED)

Principal executivo
na área de infraestrutura
José Alex Aires dos Santos

Gerente Executivo de Infraestrutura
e Produção

Principal executivo
na área de desenvolvimento
de sistemas
Gabrielle Maciel Francês

Gerente Executiva de Administração
de Sistemas

Principal Executivo
na área de redes sociais
Luiz Lourenço

Gerente de Imagem e Comunicação
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815.972
64.862
190.319
56.498
158.534
2.046
366.264
8.517
Visa
964.418

Rede de Atendimento –Nacional
Número total de agências
Total de agências na Região Norte
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Norte
Total de PABs na Região Nordeste

124
99
14
1
10
2
1

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
Número de salas de autoatendimento,
anexo das agências convencionais
Número de salas de autoatendimento,
não anexo nas agências convencionais
Empresas parceiras na rede de ATMs compartilhados
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet ) - PF
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet ) - PJ
Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

467
124
42
Banco 24 horas
20.049
13.339
3.067
2.032
696.691
11.763.183
1.929.350

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados
Número de ramais telefônicos
(incluir agências, PABs e correspondentes)
Número de PCs (incluir agências, PABs e correspondentes )
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
Número de portas de rede ativadas
(incluir agências, PABs e correspondentes)
Número de funcionários na área de TI

6

Walter Raimundo Lima Franco

1.600
3.741
600

Gerente Executivo de
Desenvolvimento e Gestão de
Produtos, Serviços e Soluções
Tecnológicas

8.000
210

Principal executivo
na área de microcrédito

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware
(servidores, storage, mainframe )
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças )
Investimentos em Inovação
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )

Principal executivo
na área de bancarização

Ccristina Ferreira Alves Lopes

Gerente Executiva de Microfinanças
e Agricultura Familiar

6.496
3.026
800
2.095

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
• Novos Serviços Bancários na Rede do Banco24h – Implantação de Novos Serviços
Bancários na Rede do Banco 24h (TECBAN), como Pagamentos, Transferências e
Saques em Contas Poupanças;
• Operacionalização da adquirente REDE no serviço Domicílio Bancário;
• Sistema para venda e controle do investimento LCA. Letra do Crédito Agrícola;
• Novo Sistema de Cobrança Web;
• Implantação dos produtos de Empreendedor Individual no Sistema de Gestão de
Fomento (SGF);

Principal executivo
na área de crédito
Roberto Batista Schwartz
Martins de Paula

Gerente Executivo de Planejamento,
Política e Normas de Crédito

Principal executivo
na área de cobrança
Leudah Maria Cordeiro
Figueiredo Gallo

Gerente Executiva de Reestruturação
de Operações

Principal executivo
na área de cartões
Walter Raimundo Lima Franco
Gerente Executivo de
Desenvolvimento e Gestão de
Produtos, Serviços e Soluções
Tecnológicas

• Disponibilização da TV Digital nos computadores de agências e superintendências,
esatabelecendo um novo canal de comunicação e treinamento a todos os funcionários do Banco da Amazônia;

Principal executivo
de finanças

• Implantação do sistema de TELEPRESENÇA na Matriz e Superintendências;

Gerente Executivo de Operações
Financeiras

• Implantação da nova rede WAN, com link de 155 mbps (antes 65 mbps);
• Aumento no link de internet para 100 mbps (antes 25 mbps).

Affonso Rodrigues Vianna Neto

Principais executivos
de finanças
Ana Paula Bulhões
Moitinho Leal

Gerente Executiva de Controladoria

Maria de Belém Silva Cotta

Gerente Executiva de Contadoria
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Banco do Brasil S.A.
Sede
Brasília – DF
Lucro Líquido
(R$ em milhares)
R$ 14.399.559
Rede ATM

Informações Gerais

Marco Antônio Ascoli Mastroeni

Total de clientes PF
62.472.000
Total de clientes PJ
2.421.000
Número de contas PF - Ativas
17.985.000
Número de contas PJ - Ativas
2.419.000
Número de contas poupança PF - Ativas
36.420.660
Número de contas poupança PJ - Ativas
2.741.340
Número de clientes com cartão de débito
21.393.488
Número de clientes com cartão de crédito
16.903.572
Bandeiras de cartão de
crédito operadas
Elo, Visa , Mastercard e American Express
Total de cheques compensados
182.005.820

Onildo Andrade Junior

Rede de Atendimento - Nacional

Principais executivos em TI
Geraldo Afonso Dezena da Silva
Vice-Presidente

Luiz Henrique Guimarães de Freitas
Diretor
Diretor

Gerente Geral

Principais executivos
na área de canais
Paulo Roberto Lopes Ricci
Vice-Presidente

Guilherme André Frantz
Diretor

Marco Antônio Ascoli Mastroeni
Diretor

Principais executivos
na área de contact center
Paulo Roberto Lopes Ricci
Vice-Presidente

Raul Francisco Moreira
Vice-Presidente

Simão Luiz Kovalski
Diretor

Guilherme André Frantz

Número total de Agências
Número de transações + consulta nas agências (caixas)
Total de agências na Região Norte
Total de agências na Região Sul
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de correspondentes na Região Norte
Total de correspondentes na Região Sul
Total de correspondentes na Região Nordeste
Total de correspondentes na Região Sudeste
Total de correspondentes na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Norte
Total de PABs na Região Sul
Total de PABs na Região Nordeste
Total de PABs na Região Sudeste
Total de PABs na Região Centro-Oeste

5.393
3.808.019.211
318
1.057
1.130
2.408
480
745
2.872
5.134
4.342
1.268
968
2.165
2.758
4.660
1.202

Diretor

Rede de Atendimento - Internacional

Principais executivos
na área de infraestrutura

Com ampla experiência em mercados financeiros mundiais, o BB atua
no exterior há mais de 40 anos. A maior instituição financeira do País está
presente hoje em 23 países, com atendimento especializado e caixas
eletrônicos distribuídos em pontos estratégicos para a realização de diversos
serviços bancários.

João da Silva Maia
Vice-Presidente

Fabiano Macanhan Fontes
Diretor

Principal executivo na área de
desenvolvimento de sistemas
Geraldo Afonso Dezena da Silva
Vice-Presidente
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Autoatendimento
Número de ATMs próprios
ATMs terceirizados
Número de ATMs compartilhados (com outros bancos)

43.054
Banco 24 Horas
3.997

Empresas parceiras na rede
de ATMs compartilhados
Quantidade de terminais ATM com biometria –
Leitor de impressão digital
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
Número de clientes com serviços de
mobile banking ( inclui celular e tablet ) - PF
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - PJ
Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

Aplicativos Mobile
Principais aplicativos

BNB, BRB e CEF

Diretor

13.932
17.985.000
2.419.000
7.095.487
228.494
6.973.486.678
3.293.413.015
1.690.513.901

Gerenciado Financeiro (PJ), Mobile PF.
Home Broker, App Ourocard, AASP

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados
Número de ramais telefônicos
(agências, PABs e correspondentes)
Número de PCs (incluir agências, PABs e correspondentes )
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
Número de portas de rede ativadas
(agências, PABs e correspondentes)
Número de funcionários na área de TI

Luiz Henrique Guimarães
de Freitas

587
187.000
140 mil
103.206
200 mil
4.395

Principal Executivo
na área de redes sociais
Luis Aniceto Silva Cavicchioli

Principal executivo
na área de bancarização
Raul Francisco Moreira
Vice-Presidente

Principais executivos
na área de microcrédito
Raul Francisco Moreira
Vice-Presidente

Edmar José Casalatina
Diretor

Principais executivos
na área de crédito
Walter Malieni Júnior
Vice-Presidente

Osmar Fernandes Dias
VIPAG

Raul Francisco Moreira
Vice-Presidente

Ilton Luís Schwaab
Diretor

Edmar José Casalatina
Diretor

Hamilton Rodrigues da Silva

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe )
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças )
Investimentos em Inovação
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )

1.063.373
744.430
12.030
723.724

Diretor

Edson Rogério da Costa
Diretor

Principais executivos
na área de cobrança
Walter Malieni Júnior
Vice-Presidente

Otaviano A. de Souza Campos
Diretor

Principais executivos
na área de cartões
Raul Francisco Moreira
Vice-Presidente

Rogerio Magno Panca
Diretor

Principais executivos
para a intercionalização
da operação
Antônio Maurício Maurano
Vice-Presidente

José Maurício Pereira Coelho

Vice-Presidente
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Banco do Estado do
Espírito Santo

Informações Gerais

Sede
Lucro Líquido

Vitória–ES

(R$ em milhares)

150.861

Rede ATM

Principal executivo em TI
Silvio Henrique Brunoro Grillo
Diretor

Principal executivo
na área de canais
Viviane Malta Leite
Gerente

Principal executivo
na área de Contact Center
Viviane Malta Leite

Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas
Número de clientes com cartão de débito
Número de clientes com cartão de crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

Rede de Atendimento –Nacional
Número total de agências
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de correspondentes na Região Sudeste
Total de PABs na Região Sudeste

Gerente

Autoatendimento

Principal executivo
na área de infraestrutura

Número de ATMs próprios
Número de ATMs compartilhados (com outros bancos)
Número de salas de autoatendimento,
anexo das agências convencionais
Número de salas de autoatendimento,
não anexo nas agências convencionais
Empresas parceiras na rede de ATMs compartilhados
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física e Jurídica
Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

Elizabeth Nascimento
Mendonça Pionte
Gerente

Principal executivo na área de
desenvolvimento de sistemas
Paulo Cézar Lorenção
Gerente

Principal Executivo
na área de redes sociais
Lúcia Mara Garcia
Assessor

Principal executivo
na área de bancarização
Alexandre Coelho Ceotto
Diretor

Principal executivo
na área de microcrédito
Luiz Carlos Dona
Diretor
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1.021.563
57.093
1.171.177
78.146
506.178
9.105
604.961
426.801
Banescard e Visa
5.893.975

134
1
133
448
27

720
686
144
113
1
169.587
31.871
41.185
2.625.326
2.572.919
201.461

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center próprios
Número de ramais telefônicos
(incluir agências e PABs)
Número de PCs (agências, PABs e correspondentes)
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
Número de portas de rede ativadas
(agências, PABs e correspondentes)
Número de funcionários na área de TI

150
2.500
4.000
170
8.300
250

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe )
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças)
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )

62.100
14.400
3.800

Principal executivo
na área de crédito
Luiz Carlos Dona
Diretor

Principal executivo
na área de cobrança
Luiz Carlos Dona
Diretor

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
Banestes Celular (mobile Banking), ATM Saque e Pague, SMS, Cartão com
chip, Aumento da velocidade de Transmissão de Dados, Aumento da capacidade de processamento.

Principal executivo
na área de cartões
Ivalino Andreão

Principal executivos
de finanças
Celso Nunes de Almeida
Diretor
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Banco do Estado do
Rio Grande do Sul – Banrisul
Sede
Lucro Líquido

Porto Alegre

(R$ em milhares)

R$ 848.770

Rede ATM

Principais executivos em TI
Jorge Fernando Krug Santos

Diretor de Tecnologia da Informação

Sérgio Vilanova

Superintendente Executivo
da Unidade de Infraestrutura e Tecnologia

Marcelo Frohlich

Superintendente Executivo da Unidade de
Segurança de Tecnologia da Informação

Luiz Fernando Mesquita de Souza
Superintendente Executivo da Unidade
de Desenvolvimento de Sistemas

Márcia Lourdes Flores

Superintendente Executivo da Unidade
de Governança Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de contact center
Francisca Morin de Campos Velho
Superintendente Executivo Unidade
de Relacionamento com Clientes

Principal executivo
na área de infraestrutura
Sérgio Vilanova

Superintendente Executivo Unidade
de Infraestrutura e Tecnologia

Principal executivo na área de
desenvolvimento de sistemas
Luiz Fernando Mesquita de Souza
Superintendente Executivo Unidade
de Desenvolvimento de Sistemas

Principal executivo
na área de redes sociais
Lisane Meyer Fernandes
Superintendente Executivo
Unidade de Marketing
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Informações Gerais
Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de Contas PF - Ativas
Número de Contas PJ - Ativas
Número de Contas Poupança PF - Ativas
Número de Contas Poupança PJ - Ativas
Número de Clientes com Cartão de Débito
Número de clientes com Cartão de Crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

4.121.827
257.915
2.353.448
228.938
1.786.628
11.653
3.258.743
822.473
2
18.076.155

Rede de Atendimento – Nacional
Número total de Agências
Número de transações + consulta nas agências (caixas)
Total de Agências na Região Sul
Total de Agências na Região Nordeste
Total de Agências na Região Sudeste
Total de Agências na Região Centro-Oeste
Total de Correspondentes na Região Norte
Total de Correspondentes na Região Sul
Total de Correspondentes na Região Nordeste
Total de Correspondentes na Região Sudeste
Total de Correspondentes na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Sul

536
68.578.955
523
3
7
1
56
1.622
112
277
53
202

Rede de Atendimento – Internacional
Miami e Ilhas Cayman

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
Número de ATMs terceirizados
Número de ATMs compartilhados (com outros bancos)
Número de salas de autoatendimento,
anexo das agências convencionais
Número de salas de autoatendimento,
não anexo nas agências convencionais
Empresas parceiras na rede de ATMs compartilhados
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - PF

3.020
509
3.020
535
22
538
550.399
137.411
176.700

Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

21.810.944
126.792.417
159.234.971

Aplicativos Mobile
Quantidade de aplicativos

Infraestrutura

Numero de posições de call-center
Número de Operadores Próprios
Número de operadores terceirizados
Número de ramais telefônicos
(agências, PABs e correspondentes)
Número de PCs (agências, PABs e correspondentes )
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
Número de portas de rede ativadas
(agências, PABs e correspondentes)
Número de funcionários na área de TI

2

Janir Luiz Damiani

Superintendente Executivo
Unidade Comercial

Principal executivo
na área de microcrédito
Sérgio Citolin

259
50
209
21.301
13.539
8.530
21.895
988

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe )
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças)
Investimentos em Inovação
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )

Principal executivo na
área de bancarização

53.278
6.532
6.602
38.075

Superintendente Executivo
Unidade de Microcrédito

Principal executivo
na área de crédito
Denise Eskeff Coellho

Superintendente Executivo
Unidade de Crédito

Principal executivo
na área de cobrança
Ildo Musskopf

Superintendente Executivo
Unidade de Recuperação de Crédito

Principal executivo
na área de cartões
Ivoni Sjlender

Superintendente Executivo
Unidade de Cartões

Principais executivos
de finanças
Ricardo Richiniti Hingel

Aplicativo Mobile
M-Banking Banrisul
O aplicativo M-Banking Banrisul é uma maneira simples e segura para utilizar os
seus serviços bancários. Nele você poderá fazer consultas, pagamentos, transferências, recargas de celular e investimentos. Está procurando uma agência? Basta ligar
o seu GPS e verificar quais pontos de atendimento existem na sua volta. Não gosta
de digitar o código barras? Aponte a sua câmera, leia o código e pronto. M-Banking
Banrisul é assim, facilidade que move você e que move a gente a fazer o novo, todos
os dias.

Vero Mobile
O Vero Mobile é a solução que utiliza o leitor de cartões VeriFone e105 acoplado à
entrada de áudio do smartphone ou tablet com internet. Ideal para microempreendedores e profissionais liberais (como vendedores autônomos, médicos, advogados
e personal trainers) e empresas que atuam nos ramos de distribuição, redes de tele
entrega e outros.

Diretor Financeiro

Jairo Pacheco Chagas

Superintendente Executivo
da Unidade Financeira

Alexandre Pedro Ponzi

Superintendente Executivo da
Unidade Relações com Investidores

Werner Kohler

Superintendente Executivo
da Unidade de Contabilidade

Nara Cabral

Superintendente Executivo
da Unidade de Câmbio

Maria Lúcia Ferreira

Superintendente Executivo da
Unidade de Mercado de Capitais
e Operações Estruturadas
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Bradesco
Sede
Lucro Líquido

Informações Gerais
Osasco – SP

Mauricio Machado Minas

Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

Walkiria Schirrmeister Marchetti

Rede de Atendimento – Nacional

(R$ em milhares)

17.189.635

Rede ATM

Principais executivos em TI
Vice-Presidente

Diretora Adjunta

Principal executivo
na área de canais
Luiz Carlos Brandão
Cavalcanti Junior

Principal executivo
na área de Contact Center
Luiz Carlos Brandão
Cavalcanti Junior

Principal executivo
na área de infraestrutura
Waldemar Ruggiero Junior

Principal executivo na área de
desenvolvimento de sistemas
Pedro Bosquieiro Junior

Principal Executivo
na área de redes sociais
Luiz Carlos Brandão
Cavalcanti Junior

Principal executivo
na área de bancarização
Josué Augusto Pancini

Principal executivo
na área de microcrédito
Domingos Figueiredo de Abreu
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24.520.513
1.505.586
23.393.643
1.590.349
60.100.000
233.663
Visa, Mastercard, Amex e Elo
38.904.245

Número total de agências
Número de transações + consulta nas agências (caixas)
Total de agências na Região Norte
Total de agências na Região Sul
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de correspondentes na Região Norte
Total de correspondentes na Região Sul
Total de correspondentes na Região Nordeste
Total de correspondentes na Região Sudeste
Total de correspondentes na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Norte
Total de PABs na Região Sul
Total de PABs na Região Nordeste
Total de PABs na Região Sudeste
Total de PABs na Região Centro-Oeste

4.497
376.017.504
271
730
844
2.315
337
3.180
6.089
11.588
19.391
3.277
255
680
807
2.166
340

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
Número de ATMs terceirizados
Número de salas de autoatendimento,
anexo das agências convencionais
Número de salas de autoatendimento,
não anexo nas agências convencionais
Empresas parceiras na rede de ATMs compartilhados
Quantidade de terminiais ATM com biometria - Palm vein
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - PF
Número de transações + consultas através de mobile banking

31.527
18.940
4.402
12.348
Banco24Horas
50.232
6.237.714
821.314
7.504.628
3.664.256.850

Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

1.982.332.733
4.584.998.444

Aplicativo Mobile
Quantidade de aplicativos

60

Projetos Fintech
Principais parceiros

NUE, SCREENCORP, SHOP MOBI, QRANIO,
QUERO QUITAR, REDE FRETE FÁCIL, ATAR, SENSEDIA

Infraestrutura
Número de ramais telefônicos (incluir agências, PABs e correspondentes) 84.762
Número de PCs (incluir agências, PABs e correspondentes )
108.195
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
115.450
Número de portas de rede ativadas
(incluir agências, PABs e correspondentes)
43.824
Número de funcionários na área de TI
3.472

Investimentos (R$ milhares)
Investimento Total em Tecnologia

4.451.521

Principal executivo
na área de crédito
Domingos Figueiredo de Abreu

Principal executivo
na área de cobrança
Domingos Figueiredo de Abreu

Principal executivo
na área de cartões
Marcelo de Araújo Noronha

Principal executivo
para a intercionalização
da operação
Sérgio Alexandre Figueiredo
Clemente

Principais executivos
de finanças
Domingos Figueiredo de Abreu
Vice Presidente

Cassiano Ricardo Scarpelli
Diretor Adjunto

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
Prêmios
Executivo de TI do Ano (IT Mídia e Korn Ferry)
• Touch-ID (Impressão Digital) para acesso aos Aplicativos Bradesco para iPhone
Oi Tela Viva Móvel 2015
• Acesso grátis ao canal Bradesco Celular
Relatório Bancário – Cantarino Brasileiro
• Atendimento Eletrônico do Fone Fácil por Comando
de Voz
• Aplicativo Bradesco integrado com Apple Watch
• Microcrédito Digital
• Portal de Cobrança: Uma Solução Eficaz para o
Cliente e a Empresa
efinance
• Captura Remota de Cheque para Depósito pelo Canal Net Empresas
• App Bradesco Exclusive integrado ao Carro Conectado da Ford
• Combate à fraude através da biometria - Primeiro
caso de identificação biométrica em larga escala no
Brasil

• inovaBRA
• Antecipação a Fornecedores Não Correntista
• Governança de Processos BPM BS
• Gestão do Desempenho de Aplicações com foco em
Transações de Negócios
• Nova Infraestrutura Corporativa: Garantia do melhor serviço aos segurados da Bradesco Seguros
• Portal de Gestão e Governança de Dados
• Projeto Senha Web
• Presença Bradesco nas Redes Sociais BS
• Infraestrutura para documento eletrônico longa
vida, juridicamente seguro
100+ Inovadoras no Uso de TI
• Watson – Computação Cognitiva
Security Leaders
• Patente de Assinatura de Transações com Biometria
da Voz
PrêmioABT
• Conheça e utilize o atendimento eletrônico do Fone
Fácil Bradesco!
• Presença Bradesco nas Redes Sociais
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Banco de Brasília
Sede
Lucro Líquido

Informações Gerais
Brasília – DF

(R$ em milhares)

84.214

Rede ATM

Principais executivos em TI
Gustavo Costa Oliveira
Diretor

Principal executivo na área de
canais
Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz

Principal executivo
na área de Contact Center
Gustavo Costa Oliveira

Principal executivo
na área de infraestrutura
Gustavo Costa Oliveira

Principal executivo
na área de desenvolvimento
de sistemas
Gustavo Costa Oliveira

Principal executivo
na área de redes sociais
Carlos James Abbehusen Neto

Principal executivo
na área de bancarização
Nilban de Melo Júnior

Principal executivo
na área de microcrédito
Nilban de Melo Júnior

Principal executivo
na área de crédito
Dario Oswaldo Garcia Júnior
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Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas
Número de clientes com cartão de débito
Número de clientes com cartão de crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

660.911
38.324
308.176
27.517
265.808
6.801
579.075
439.305
Visa e MasterCard
2.152.815

Rede de Atendimento - Nacional
Número total de agências
Número de transações + consulta nas agências (caixas)
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de correspondentes na Região Sudeste
Total de correspondentes na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Centro-Oeste

121
9.528.051
3
118
1
263
6

Autoatendimento
Número de ATMs terceirizados
788
Número de salas de autoatendimento, anexo das agências convencionais 121
Empresas parceiras na rede de ATMs compartilhados
Banco 24 Horas
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
486.576
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
101.240
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - PF
92.844
Número de transações + consultas através de mobile banking
4.423.224
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
41.314.537
Número de transações + consultas através do internet banking
26.050.141

Aplicativos Mobile
Quantidade de aplicativos

1

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center próprios

240

Número de posições de call-center/contact-center terceirizados

230

Número de ramais telefônicos

4.600

Número de PCs (incluir agências, PABs e correspondentes )

3.459

Capacidade de armazenamento atual

337 TeraBytes replicados

Número de portas de rede ativadas
Número de funcionários na área de TI

13.500
237

Carlos Vinícius Raposo
Machado Costa

Principal executivo
na área de cartões

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe )
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças )
Investimentos em Inovação
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )

Principal executivo
na área de cobrança

23.550

Ralil Nassif Salomão

31.407
41.206
6.806

Principal executivo
para a intercionalização
da operação

*Os investimentos em inovação também se encontram dentro dos investimentos em Hardware e Software.

Carlos Vinícius Raposo
Machado Costa
Diretor

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
• Implantação do BRB Mobile;
• Atualização dos storages e mainframes do ambinte de alta plataforma;

Principal executivo
de finança
Carlos Vinícius Raposo
Machado Costa
Diretor

• Expansão e atualização da solução de backup;
• Expansão e atualização do ambiente de virtualização;
• Atualização de sistema operacional dos servidores da rede DMZ;
• Implantação de solução de correlacionador de eventos (SIEM)

Aplicativos Mobile
BRB Mobile - aplicativo permite acesso dos clientes às suas contas para realização de
consultas e movimentação financeira.
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Caixa Econômica Federal
Sede
Brasília–DF
Lucro Líquido
(R$ em milhares)
7.156.354
Rede ATM

Principais executivos em TI
Joaquim Lima de Oliveira

Vice-presidente Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de canais
José Henrique Marques da Cruz

Vice-presidente Varejo e Atendimento

Informações Gerais
Total de clientes PF
80.683.446
Total de clientes PJ
2.239.112
Número de contas PF - Ativas
22.684.779
Número de contas PJ - Ativas
2.242.665
Número de contas poupança PF - Ativas
63.625.805
Número de contas poupança PJ - Ativas
168.997
Número de clientes com cartão de débito
68.231.794
Número de clientes com cartão de crédito
5.064.469
Bandeiras de cartão de crédito operadas
MASTERCARD, VISA E ELO
Total de cheques compensados - Compensação Remetida
106.408.153
Total de cheques compensados - Compensação Recebida
81.769.892

Rede de Atendimento –Nacional

Diretora de Marketing e Comunicação

Número total de agências
Número de transações e consultas nas agências
(caixas) e postos de atendimento
Total de agências na Região Norte
Total de agências na Região Sul
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de correspondentes na Região Norte
Total de correspondentes na Região Sul
Total de correspondentes na Região Nordeste
Total de correspondentes na Região Sudeste
Total de correspondentes na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Norte
Total de PABs na Região Sul
Total de PABs na Região Nordeste
Total de PABs na Região Sudeste
Total de PABs na Região Centro-Oeste

Principal executivo na área de
bancarização e microcrédito

Autoatendimento

Principal executivo
na área de Contact Center
Rubens Rodrigues dos Santos

Vice-presidente Operações Corporativas

Principal executivo
na área de infraestrutura
Rubens Rodrigues dos Santos

Vice-presidente Operações Corporativas

Principal executivo na área de
desenvolvimento de sistemas
Joaquim Lima de Oliveira

Vice-presidente Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de redes sociais
Ana Cristina Ribeiro da Cunha

José Henrique Marques da Cruz

Vice-presidente Varejo e Atendimento

Principal executivo
na área de crédito

José Henrique Marques da Cruz

Vice-presidente Varejo e Atendimento
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Número de ATMs próprios
Número de ATMs terceirizados
Número de ATMs compartilhados
(com outros bancos)
Número de salas de autoatendimento,
anexo das agências convencionais
Número de salas de autoatendimento,
não anexo nas agências convencionais

3.404
444.185.326
183
646
643
1.619
315
679
3.305
3.004
6.258
1.175
52
277
109
287
117

31.740
18,550
3.206 (CAIXAxBB) e 3.781 (BBxCAIXA)
4,014
452

Empresas parceiras na rede de ATMs compartilhados
Quantidade de terminiais ATM com biometria
- Leitor de impressão digital
Número de clientes com serviços de internet
banking - PF
Número de clientes com serviços de internet
banking - PJ
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - PF
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - PJ
Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através do internet banking

Banco 24horas
13.387
13.290.352
1.325.439
2.881.386
429.936
366.876.240
1.353.075.896

Principal executivo
na área de cobrança
Fabio Soares da Silva

Vice-presidente Interino de Riscos

Principal executivo
na área de cartões
Fabio Lenza

Vice-presidente Negócios Emergentes

Principal executivo
para a intercionalização
da operação
Hermínio Basso

Diretor Banco Corporativo

Aplicativos Mobile
Quantidade de aplicativos

7

Principal executivo
de finanças

Márcio Percival Alves Pinto

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center próprios
4.101
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados
1.069
Número de ramais telefônicos
(incluir agências, PABs e correspondentes)
250.125 RAMAIS
Número de PCs (incluir agências,
149.583 (ET+EM+EF+EC+NB,
PABs e correspondentes)
instalados em agências e PABs)
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
14.028,8
Número de portas de rede ativadas
(incluir agências, PABs e correspondentes)
251.500
Número de funcionários na área de TI
2.933

Vice-presidente
Finanças e Controladoria

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe)
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças)
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet)

651.903
332.735
82.325

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
Sistema de Cadastros de Usuários Externos;
Sistema de Acompanhamento de Garantias;
Projeto E-CAIXA; Portal de Negócios CAIXA;
Projeto de Gestão Qualificadas do Processo
de Cartões; Mobile Banking CAIXA Windows;
Inovação Tecnológica Atendimento PIS; Con-

ta financeira pré-paga TIM multibank CAIXA;
Internalização de Cartões;Aquisição/Instalação de 1.000 Cofres Recicladores;Bolsa
Família Celular;Modulo Sisfin – contas a
pagar;Instalações de 2.651 Terminais Lotéricos; GSC Serviços Caixa
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Banco Indusval
Sede

Informações Gerais
São Paulo – SP

Principal executivo em TI
Bartira Rugai

Principal executivo
na área de infraestrutura
Mario Ferreira de Aguiar

Principal executivo na área de
desenvolvimento de sistemas
Adriano Simoes Correa Bacha

Principal Executivo
na área de redes sociais

Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas

Rede de Atendimento - Nacional
Número total de agências
Total de agências na Região Sul
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Sul
Total de PABs na Região Sudeste
Total de PABs na Região Centro-Oeste

Ana Paula Ortiz

Autoatendimento

Principal executivo
na área de crédito

Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ

Claudio Cusin

Principal executivo
na área de cobrança
João Lopes

Principal executivo de finança

23.651
2317
21.942
1.513
21.942
1.513

6
1
4
1
1
4
1

21.283
483

Infraestrutura
Número de ramais telefônicos
(agências, PABs e correspondentes)

400 ramais

Número de PCs (agências, PABs e correspondentes)

300

Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
Quantidade de funcionários na área de Tecnologia

20
27

Daniel Joaquim Diaz de Encarnacion

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe)
Investimentos em Software (desenvolvimento, manutenção, licenças)
Investimentos em Inovação
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )
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250
500
100
2.000

NOVAS FORMAS DE PENSAR E
AGIR EM CRÉDITO, COBRANÇA
E RELACIONAMENTOS.

CICLO DO

CRÉDITO

A

www.goon-risk.com.br

RCA D
MA

VO

E

120 Clientes de Impacto
700 Projetos Implantados
40 Produtos Desenvolvidos
10.000 Profissionais e Líderes Treinados

A

Soluções com visão disruptiva de
Impacto Financeiro e Social nas empresas.
Fórum + diferenciado do mercado.

LU Ç Ã

O
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Itaú Unibanco Holding S.A.
Sede
São Paulo-SP
Lucro Líquido
(R$ em milhares)
23.359.834
Rede ATM

Informações Gerais

Principais executivos em TI

Número total de agências
Total de agências na Região Norte
Total de agências na Região Sul
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste

Marcio Schettini

Principal executivo
na área de redes sociais
Fernando Chacon

Principal executivo
nas áres de bancarização
e microcrédito
Fernando Chacon

Principal executivo
nas áreas de cartão
de crédito e cobrança
Marco Bonomi

Principal executivo
para a intercionalização
da operação
Ricardo Marino

Principais executivos
de finanças
Eduardo Vassimon
Marcelo Kopel

Número de Clientes com Cartão de Débito
Número de clientes com Cartão de Crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas

26,0 milhões
34,3 milhões
Itaucard, Hipercard, Hiper

Rede de Atendimento Nacional
4.720
125
740
358
3168
329

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
ATMs terceirizados
Quantidade de terminiais ATM
com biometria - Finger vein
Número de clientes com serviços de
internet banking – PF + PJ
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet ) – PF + PJ
Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

25.801
Banco 24 horas
25.802
11,1 milhões
6,8 milhões
2.287 milhões
1,7 bilhão
6.705 bilhões

Aplicativo Mobile
Quantidade de aplicativos

8

Projetos Fintech
Principais parceiros

Infraestrutura

Redpoint eventures

Número de posições de call-center/contact-center próprios
7.322
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados
15.375
Número de ramais telefônicos
132.467
Número de PCs
54.890
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
138.405
Número de portas de rede ativadas
202.152
Número de funcionários na área de TI
4.964
Despesas Administrativas com Processamento de
dados e telecomunicações
R$ 4,052 bilhões
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Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
CUBO

NOVO DATA CENTER

Em maio de 2015, lançamos, em parceria com a Redpoint
eventures, o “Cubo”. Uma iniciativa sem fins lucrativos, o
Cubo consiste em um grande centro de fomento ao empreendedorismo tecnológico que oferece espaços de coworking,
atividades de educação e networking, e tem como objetivo
contribuir de forma estruturada para a disseminação de iniciativas inovadoras e transformadoras. A sede do Cubo foi
inaugurada em setembro de 2015, em São Paulo.

Em março de 2015, inauguramos nosso novo data center.
Esse centro tecnológico aumentará em 25 vezes a capacidade de processamento e armazenamento das operações
do banco, além de propiciar a redução do uso de energia
em 43% em relação ao consumo atual. O novo data center
suportará o nosso crescimento até 2050, garantindo o alto
desempenho e a disponibilidade das nossas operações. O
processo de migração dos nossos sistemas e serviços tem
término previsto para o segundo semestre de 2016.

Aplicativos Mobile
Itaú Tokpag

Itaú Empresas no celular

Permite ao cliente PF pagar pessoas através da lista de
contatos do celular. Rápido e fácil, contempla também
clientes de outros bancos.

Ferramenta de trabalho do cliente PJ com transações
úteis e consultas, com destaque para a transação de autorização de pagamentos.

Itaú no celular

SMS Itaú

O cliente PF tem a agência à disposição no celular. Permite conferir extrato, fazer pagamentos e realizar transferências de onde estiver.

Cliente envia mensagem para 4828 e recebe informação da conta corrente, como saldo e extrato, ou cartão
de crédito. É na hora e de graça.

Itaú no tablet

Itaú Pagcontas

Acesso à conta e realização de transações via Tablet
para clientes PF com muita comodidade. Rápido, fácil
e personalizado.

Permite ao cliente PF o pagamento de contas de um
jeito simples e rápido, utilizando a função do leitor de
código de barras.

Itaucard no celular

Itaú Corretora

Consulta à fatura e ao limite do cartão de crédito em
qualquer hora e lugar. Possui também chat de dúvidas
24h por dia.

Com o App Itaú Corretora o cliente investe a qualquer
hora e lugar, para não perder nenhuma oportunidade.

Projeto Fintech
CUBO
“Espaço de Coworking criado para fomentar o empreendedorismo tecnológico e novas soluções que possam
transformar a sociedade para melhor. Promover a conexão entre empreendedores, mentores, investidores,
universidades e corporações para que negócios, ideias
e iniciativas possam surgir e prosperar, além de revelar
uma nova geração de empreendedores e startups.

Conta com ambientes para alavancar a criatividade,
cultura colaborativa, atitude maker e espirito empreendedor por meio dos mais diversos eventos e encontros,
como workshops, palestras, hackathons, aulas, treinamentos e muito networking.
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Panorama
das maiores
instituições

Banco Santander Brasil
Sede
Lucro Líquido

São Paulo - SP

(R$ em milhares)

6.998.196

Rede ATM

Principal executivo em TI
Marino Aguiar

Principal executivo
na área de canais
Cassius Schymura

Principal executivo
na área de Contact Center
Cassius Schymura

Principal executivo
na área de infraestrutura
José de Paiva Ferreira

Principal executivo
na área de desenvolvimento
de sistemas

Informações Gerais
Total de clientes pessoa física e jurídica

Rede de Atendimento - Nacional
Número total de Agências
Total de Agências na Região Norte
Total de Agências na Região Sul
Total de Agências na Região Nordeste
Total de Agências na Região Sudeste
Total de Agências na Região Centro-Oeste
Total de PABs na Região Norte
Total de PABs na Região Sul
Total de PABs na Região Nordeste
Total de PABs na Região Sudeste
Total de PABs na Região Centro-Oeste

Marcos Madureira

Principal executivo
na área de bancarização
Juan Moreno

Principal executivo
na área de microcrédito
Jerônimo Ramos

Principal executivo
na área de crédito
Juan Moreno
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anuário brasileiro
de bancos

2.262
38
306
189
1.628
101
36
127
114
828
70

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
Número de ATMs compartilhados

14.221
Banco 24 horas

Projetos Fintech
Principais parceiros
Principais aplicativos

Marino Aguiar

Principal executivo
na área de redes sociais

32.430.000

iZettle, Meniga
Santander Esfera, É comigo Santander,
Jeito Certo, Minha conta, Santander Now, RI Brasil

Investimentos em Tecnologia (R$ milhares)
Total

858.000

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
1) Espaço Geração Digital e App É Comigo Santander. Conquistas: mais
de 4,4 milhões de clientes digitais e mais de 1 milhão de clientes cadastrados na biometria.
2)Prêmio Relatório Bancário Categoria Banco do Ano.
3) ContaSuper – o Santander Brasil concluiu em março a aquisição total
da ContaSuper, empresa de meios de pagamentos e recebimentos totalmente digitais. Em janeiro de 2015, o Banco já havia adquirido 50% do
capital da startup. A ContaSuper oferece uma conta digital com direito a
transferências, DOCs, TEDs, saques nacionais e internacionais, e compras
on-line ou em lojas físicas por meio de um cartão.

Principal executivo
na área de cobrança
Antonio Pardo de
Santayanna Montes

Principal executivo
na área de cartões
Rodrigo Cury

Principal executivo
de finanças
Carlos Rey

4) Lançamento do Santander Negócios & Empresas; Campanha de posicionamento #ComoTudoDeveSer.
5)Avanços, melhorias e consolidação da nova ferramenta “CERTO” (modelo comercial e CRM), que tem permitido aos gerentes aumentar a produtividade comercial e dedicar maior tempo para o relacionamento com
clientes.
6) Simplificação e agilidade no atendimento: processo mais rápido do
mercado para abertura de conta com o pacote de boas-vindas (abertura
de conta, entrega de cartões e senha de acesso, tudo no mesmo dia).
8) Plataforma multicanal: novo aplicativo para mobile banking (“Minha
Conta”) e acesso simplificado ao internet banking.
9)Inovação de produtos e serviços: lançamento do “AutoCompara”,
uma ferramenta que permite cotar o preço do seguro de diferentes
companhias ao mesmo tempo, de modo que os clientes possam contratar a opção mais conveniente. Houve também o aprimoramento do
negócio de adquirência, com redução do prazo de entrega da maquininha (menor prazo do mercado) e lançamento do App GetNet, que
facilita a gestão dos negócios dos nossos clientes.
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Panorama
das maiores
instituições

Sicoob

Sede
Lucro Líquido

Brasília–DF

(R$ em milhares)

2.376.410

Informações Gerais

Antônio Cândido Vilaça Júnior

Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas
Número de clientes com cartão de débito
Número de clientes com cartão de crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

Dênio Álbaro de Lima Rodrigues

Rede de Atendimento – Nacional

Rede ATM

Principais executivos em TI
Ricardo Antonio de Souza Batista
Diretor de Tecnologia da Informação

2.775.252
406.403
1.039.315
175.008
931.724
11.826
2.309.060
996.985
Cabal, Mastercard e Visa
105.645.708

Superintendente de Sistemas de Informação

Superintendente de Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de canais
Ricardo Antonio de Souza Batista
Diretor de Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de contact center
Angelo Eduardo Glazar Curbani
Superintendente Operacional

Principal executivo
na área de infraestrutura
Dênio Álbaro de Lima Rodrigues

Superintendente de Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de desenvolvimento
de sistemas
Antônio Cândido Vilaça Júnior

Superintendente de Sistemas de Informação

Principal Executivo
na área de redes sociais
Ricardo Antonio de Souza Batista
Diretor de Tecnologia da Informação

Principal executivo
na área de bancarização
Ênio Meinen

Diretor de Operações
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Número total de agências
Número de transações + consulta nas agências (caixas)
Total de agências na Região Norte
Total de agências na Região Sul
Total de agências na Região Nordeste
Total de agências na Região Sudeste
Total de agências na Região Centro-Oeste
Total de correspondentes na Região Norte
Total de correspondentes na Região Sul
Total de correspondentes na Região Nordeste
Total de correspondentes na Região Sudeste
Total de correspondentes na Região Centro-Oeste

2.407
309.129.997
124
577
123
1.387
196
79
348
32
408
2

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
Número de clientes com serviços de internet banking - PF
Número de clientes com serviços de internet banking - PJ
Número de clientes com serviços de
mobile banking (inclui celular e tablet) - PF
Número de clientes com serviços de
mobile banking (inclui celular e tablet) - PJ
Número de transações + consultas através de mobile banking
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
Número de transações + consultas através do internet banking

2.856
667.586
310.915
409.781
125.416
295.412.932
173.153.608
522.617.326

Aplicativos Mobile
Quantidade de aplicativos

4 Aplicativos (1 por loja)

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center próprios
35
Número de posições de call-center/
contact-center terceirizados
37 + 2 de gestão de base de conhecimento
Número de ramais telefônicos
(agências, PABs e correspondentes)
1.258
Número de PCs (agências, PABs e correspondentes)
27.400
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
1.410
Número de portas de rede ativadas
(agências, PABs e correspondentes)
3.476
Número de funcionários na área de TI
208

Paulo Antonio Neto Ribeiro
Superintendente de Crédito

Principal executivo
na área de cobrança
Gil Marcos Saggioro

Superindentende de Operações

Principal executivo
na área de cartões
Marcos Chaves Carvalho

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe)
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças)

Principal executivo
na área de crédito

Superintendente de cartões

12.018

Principal executivo

33.161

Ricardo Simone Pereira
Diretor Financeiro

Aplicativo Mobile
Mobile Banking Sicoob
Canal de autoatendimento destinado aos associados do Sicoob, que permite o acesso a conta de pessoa física e jurídica, para a realização de transações financeiras, por meio de celular (ou dispositivo móvel) conectado à internet.
O associado/cliente acessa os mais diversos produtos e serviços, desde consultas, pagamentos, transferências, investimentos, empréstimos, previdência, cartões e até exibe a imagem dos cheques compensados na conta corrente.

Principais Inovações e/ou Conquistas de TI/Telecom em 2015
• Reforçamos a infraestrutura tecnológica com expansões da capacidade de processamento nas plataformas
Mainframe e Intel visando garantir cada vez mais disponibilidade e desempenho das soluções. O antigo sítio Sofia foi desativado e os ativos de TI lá instalados
transferidos para o novo sítio contratado na empresa OI.
• Novos sistemas foram implantados, como foi o caso do
novo SPB que processou 20 milhões de mensagens de TEDs
em 2015, o dobro comparado ao volume de transações no
ano anterior. A Plataforma de Credenciamento foi outra novidade que possibilitou a rápida expansão da maquininha
SIPAG em milhares de estabelecimentos credenciados.
• Na Nova Plataforma de Crédito foi disponibilizada uma
série de modalidades e linhas de crédito, com destaque
para as operações de empréstimos, financiamentos e
consignado que estão em plena utilização pelas cooperativas. A Plataforma de Risco de Crédito também passou por diversas evoluções e segue como importante
mecanismo para trazer segurança às operações de crédito do Sicoob. Essas 2 plataformas tem possibilitado a
modernização do processo de concessão, gestão e controle do crédito na Rede Sicoob.

• Os canais de atendimento tiveram muitas evoluções
com ampliações de horários para a realização de transações, novos convênios (recarga de telefone, eSocial, convênios locais, estaduais e nacionais) além de vários novos
serviços. Mais de 71% das transações foram realizadas
no autoatendimento e internet acompanhando a tendência do meio bancário de digitalização das transações.
No caso do Sicoob, esse movimento proporcionou uma
redução de custos às cooperativas da ordem de R$ 162
milhões. O Mobile Banking do Sicoob foi eleito o melhor
aplicativo de autoatendimento do país e já é responsável
por ¼ de todas as transações realizadas pelos associados.
• O ambiente analítico vem sendo aprimorado com novas soluções para análise e otimização do negócio nas
cooperativas, gestão de desempenho dos produtos e
campanhas de marketing.
• Aprimoramos as soluções e automatizamos vários processos relacionados à segurança da informação visando
garantir confiabilidade e integridade nas operações financeiras realizadas pelas cooperativas e seus associados.
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Panorama
das maiores
instituições

Sicredi

Informações Gerais

Sede
Porto Alegre - RS
Lucro Líquido
(R$ em milhares)
1.437.987
Rede ATM

Total de clientes PF
Total de clientes PJ
Número de contas PF - Ativas
Número de contas PJ - Ativas
Número de contas poupança PF - Ativas
Número de contas poupança PJ - Ativas
Número de clientes com cartão de débito
Número de clientes com cartão de crédito
Bandeiras de cartão de crédito operadas
Total de cheques compensados

Principais executivos em TI
Paulino Rodrigues

Diretor Executivo de TI e Operações da
Confederação Sicredi

Principal executivo
na área de canais
Romeo Balzan

Diretor de Produtos e
Negócios do Banco Cooperativo Sicredi

Principal executivo
na área de Contact Center
Paulino Rodrigues

Diretor Executivo de TI e Operações
da Confederação Sicredi

Principal executivo
na área de bancarização,
crédito e microcrédito
Daniel Frederic Van Det

Diretor Executivo de Crédito do Banco
Cooperativo Sicredi

Principal executivo
na área de cobrança
Romeo Balzan

Diretor de Produtos e Negócios
do Banco Cooperativo Sicredi

Principal executivo
na área de cartões
Cidmar Stoffel

Diretor de Seguros, Consórcios e Cartões
do Banco Cooperativo Sicredi

Principal executivo de finanças
João Tavares

Diretor- Executivo de Administração e
Finanças do Banco Cooperativo Sicredi
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anuário brasileiro
de bancos

2.845.919
311.888
2.016.193
269.282
1.243.380
23.294
2.058.078
918.635
Visa, MasterCard e Cabal
25.285.753

Rede de Atendimento - Nacional
Número total de Agências
Número de transações + consulta nas agências (caixas)
Total de Agências na Região Norte
Total de Agências na Região Sul
Total de Agências na Região Nordeste
Total de Agências na Região Sudeste
Total de Agências na Região Centro-Oeste
Total de Correspondentes na Região Norte
Total de Correspondentes na Região Sul
Total de Correspondentes na Região Sudeste
Total de Correspondentes na Região Centro-Oeste

1.394
5.724.244
30
1.028
2
123
211
228
879
766
51

Autoatendimento
Número de ATMs próprios
3.984
Número de ATMs compartilhados (com outros bancos)
879
Número de salas de autoatendimento, anexo das agências convencionais 1.394
Rede de ATMs compartilhados
Banco 24horas
Número de clientes com serviços de internet banking - Pessoa Física
802.816
Número de clientes com serviços de internet banking - Pessoa Jurídica 292.152
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física
720.933
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - Pessoa Jurídica
90.190
Número de transações + consultas através
de mobile banking
169.753
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências)
4.834.741
Número de transações + consultas através do internet banking
2.272.950

Aplicativos Mobile
Quantidade de aplicativos

1

Infraestrutura
Número de posições de call-center/contact-center próprios

64

Número de posições de call-center/contact-center terceirizados

46

Número de ramais telefônicos (incluir agências, PABs e correspondentes) 3.213
Número de PCs (incluir agências, PABs e correspondentes )
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)
Número de portas de rede ativadas
(incluir agências, PABs e correspondentes)
Número de funcionários na área de TI

21.741
2.100
51.840
481

Investimentos (R$ milhares)
Investimentos em Hardware (servidores, storage, mainframe )
Investimentos em Software
(desenvolvimento, manutenção, licenças )
Investimentos em Telecom (voz, dados e Internet )

22.177
82.289
380

Principais Inovações e/ou
Conquistas de TI/Telecom em 2015
Implementação de Nuvem Privada (IaaS) - Infrastore
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DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS
(R$ milhares)

ABC Brasil

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Andbank
5
24.212.410
6.315.378
4.303.774
3.756.007
199.086
-174.829
370.911
16,20
1,30
EY

A.J. Renner

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Bancoob

Porto Alegre I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
846.173
Oper.de Crédito
434.179
Oper.de Cred. Longo Prazo
318.606
Receitas Intermed. Financeira
105.271
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
13.581
Despesas de Pessoal
-12.907
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
8.043
Basiléia *
11,90
Índice de Imobilização *
2,80
Auditoria
DELOITTE

Brasília I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Alfa

Banese

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

9
13.223.520
4.289.477
2.349.083
1.908.375
61.946
-161.589
125.910
23,50
11,40
KPMG

Aracaju I Instituição Independente I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

124
12.083.092
2.207.648
1.549.036
1.451.082
773.716
-568.772
248.968
17,20
9,00
KPMG

Vitória I Conglomerado I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Banco da Amazônia

Belém I Instituição Independente I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

1
131.173
2.675
9.656
15.730
2.276
-5.126
11.403
45,00
3,80
KPMG

3
25.013.123
5.479.997
3.753.403
2.600.116
381.055
-82.768
120.672
17,00
8,10
PWC

63
4.001.417
1.207.408
730.182
565.650
129.857
-188.721
27.154
13,60
27,00
EY

Banestes

134
18.149.488
1.396.417
1.796.234
2.274.964
265.652
-322.645
150.861
19,80
22,90
PWC

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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anuário brasileiro
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Banif

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

BBM

13
943.051
52.142
15.571
31.045
4.055
-29.916
76.493
13,00
50,10
PWC

Banpará

Belém I Instituição Independente I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

90
5.269.067
1.326.013
1.835.006
1.338.987
71.405
-247.044
204.077
20,70
16,00
KPMG

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

21
17.151.589
6.207.306
1.844.902
2.308.351
106.578
-140.668
188.791
19,10
36,20
PWC

BNP Paribas

534
66.908.909
12.459.548
15.775.208
10.842.287
1.428.229
-1.678.433
848.770
17,80
4,00
EY

Barclays

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

3
3.827.438
858.885
232.003
603.922
17.933
-44.365
43.935
21,10
6,10
EY

BMG

Banrisul

Porto Alegre I Conglomerado I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Salvador I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

10
47.251.729
659.755
303.665
3.854.039
211.423
-200.598
298.806
13,40
1,90
PWC

Bonsucesso

1
4.731.202

413.955
131.859
-86.589
39.524
20,90
6,40
PWC

Belo Horizonte I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
2
Total de Ativo
2.127.326
Oper.de Crédito
273.193
Oper.de Cred. Longo Prazo
110.082
Receitas Intermed. Financeira
800.980
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
22.452
Despesas de Pessoal
-40.416
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
133.456
Basiléia *
17,60
Índice de Imobilização *
18,00
Auditoria
PWC

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS
(R$ milhares)

BPN

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
367.723
Oper.de Crédito
108.618
Oper.de Cred. Longo Prazo
47.542
Receitas Intermed. Financeira
95.681
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
1.370
Despesas de Pessoal
-9.518
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
-15.937
Basiléia *
16,00
Índice de Imobilização *
1,30
Auditoria
Deloitte

Bradesco

Osasco I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

4515
882.814.165
141.203.667
162.168.357
113.312.114
22.446.224
-13.177.550
17.189.635
16,80
35,20
KPMG

Rio de Janeiro I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

9
266.082.323
36.283.508
21.701.839
15.449.167
3.284.978
-1.641.273
4.615.950
15,50
34,90
EY

Caixa Econômica Federal

5429
1.401.128.757
188.807.055
439.070.732
181.332.178
22.360.619
-20.770.313
14.399.559
16,10
16,70
KPMG

Brasil Plural

Rio de Janeiro I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

121
13.630.282
3.445.320
550.104
2.708.208
230.475
-719.804
84.214
15,70
14,20
EY

BTG Pactual

Banco do Brasil

Brasília I Conglomerado I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Banco de Brasília

Brasília I Conglomerado I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Brasília I Instituição Independente I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

3404
1.203.280.840
144.504.493
489.367.963
144.471.785
20.714.945
-19.757.035
7.156.354
14,40
14,30
EY

Caixa Geral

2
862.765
74.890
4.338
109.293
139.105
-48.154
12.896
11,80
31,60
EY

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
2.100.514
250.025
379.568
318.768
19.804
-36.142
-31.026
16,50
2,00
DELOITTE

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Capital

Salvador I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
40.661
Oper.de Crédito
6.662
Oper.de Cred. Longo Prazo
64
Receitas Intermed. Financeira
5.906
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
118
Despesas de Pessoal
-2.488
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
-1.309
Basiléia *
62,40
Índice de Imobilização *
1,10
Auditoria
Performance

Cargill

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
4.148.445
Oper.de Crédito
1.077.704
Oper.de Cred. Longo Prazo
112.573
Receitas Intermed. Financeira
913.935
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
6
Despesas de Pessoal
-7.395
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
46.872
Basiléia *
16,10
Índice de Imobilização *
0,10
Auditoria
KPMG

Caterpillar

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
4.594.470
Oper.de Crédito
2.263.128
Oper.de Cred. Longo Prazo
1.986.085
Receitas Intermed. Financeira
424.549
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
7.105
Despesas de Pessoal
-40.862
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
28.147
Basiléia *
15,00
Índice de Imobilização *
0,90
Auditoria
PWC

CCB (Bicbanco)
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Cetelem
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

7.753.584
2.041.746
2.974.578
1.598.882
244.663
-67.248
109.206

DELLOITE

Banco da China

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
1.428.595
Oper.de Crédito
224.251
Oper.de Cred. Longo Prazo
197.873
Receitas Intermed. Financeira
129.253
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
322
Despesas de Pessoal
-18.290
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
-69.532
Basiléia *
24,30
Índice de Imobilização *
2,80
Auditoria
KPMG

Citibank

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

127
76.025.295
9.591.404
4.732.433
9.395.755
1.125.414
-1.285.769
894.224
13,60
12,00
KPMG

Clássico

14.003.330
2.531.167
1.909.780
3.477.116
73.467
-222.503
-491.546

KPMG

Rio de Janeiro I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
5.262.679
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
104.564
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
7
Despesas de Pessoal
-575
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
102.715
Basiléia *
174,90
Índice de Imobilização *
0,00
Auditoria
ANEND

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Crédit Agricole

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Deutsche Bank

1
9.862.434
394.066
35.333
899.749
25.782
-51.364
41.373
12,80
2,70
EY

Crédit Suisse

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
29.178.230
2.914.619
386.940
1.946.092
258.453
-176.745
205.227
13,50
1,40
KPMG

Fator

2
1.367.487
846.492
112.261
148.930
-44.785
-4.699
15,50
10,00
KPMG

CSF

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
5.139.076
Oper.de Crédito
1.153.845
Oper.de Cred. Longo Prazo
83.186
Receitas Intermed. Financeira
1.800.287
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
558.951
Despesas de Pessoal
-94.371
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
447.068
Basiléia *
34,90
Índice de Imobilização *
2,90
Auditoria
KPMG
Rede ATM

Daycoval

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

2
1.759.327
100.780
71.305
167.114
48.065
-107.393
-39.240
21,80
58,10
DELLOITE

Fibra

São Paulo I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

7
6.773.588
2.340.827
447.125
1.235.539
29.383
-145.187
-63.751
14,20
1,60
PWC

Ficsa

39
21.930.055
6.123.791
4.694.475
5.384.193
109.710
-267.676
432.013
17,70
8,80
DELOITTE

São Paulo I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
118.268
5.737
100
-23.476
17
-4.889
-78.007
-7,60
100,00
BDO-RCS

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Fidis

Betim I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Haitong

1
5.240.881
3.878.209
591.237
655.461
4.198
-19.477
75.019
18,80
1,40
EY

Ford

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
1.595.482
Oper.de Crédito
994.737
Oper.de Cred. Longo Prazo
3.959
Receitas Intermed. Financeira
272.031
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
27.077
Basiléia *
14,50
Índice de Imobilização *
0,00
Auditoria
PWC

GMAC

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
14.182.850
Oper.de Crédito
6.831.908
Oper.de Cred. Longo Prazo
4.491.022
Receitas Intermed. Financeira
2.427.930
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
138.041
Despesas de Pessoal
-6.627
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
238.604
Basiléia *
12,70
Índice de Imobilização *
3,20
Auditoria
DELLOITE

Goldman Sachs

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

8.032.186
261.056
369.413
634.824
25.077
-52.455
10.124
17,90
5,10
KPMG

Honda

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
3.841.646
1.849.765
1.400.253
893.077
98.081
-16.788
139.632
23,30
2,10
KPMG

HSBC

Curitiba I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

852
173.770.548
33.968.428
19.051.722
21.037.993
3.148.875
-3.898.913
-774.509
13,70
16,00
PWC

ICBC

1
13.004.323

921.104
401.215
-236.184
245.830
19,80
0,80
PWC

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
954.367
Oper.de Crédito
47.000
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
591.656
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
-13.625
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
9.584
Basiléia *
36,60
Índice de Imobilização *
0,90
Auditoria
KPMG

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Industrial Basil

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Intesa

7
2.561.552
786.333
405.751
467.976
14.784
-50.624
46.611
16,10
6,90
KPMG

Indusval

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Itaú Unibanco
8
3.663.595
837.296
290.840
598.388
59.539
-91.560
-170.601
16,50
19,00
PWC

Ing Bank

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

3788
1.297.135.180
121.933.075
137.384.787
129.267.350
14.082.221
-11.277.086
23.359.834
17,80
27,70
PWC

J. P. Morgan

1
9.608.490
375.104
374.612
2.456.112
15.901
-41.740
71.853
19,90
0,30
EY

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

43
2.523.477
765.897
1.323.817
358.814
13.204
-57.612
31.975
20,10
2,60
KPMG

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
932.419
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
14.091
Receitas Intermed. Financeira
41.832
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
1.245
Despesas de Pessoal
-8.308
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
1.208
Basiléia *
36,00
Índice de Imobilização *
1,00
Auditoria
KPMG

Intermedium

Belo Horizonte I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
331.172
Oper.de Crédito
57.252
Oper.de Cred. Longo Prazo
101.498
Receitas Intermed. Financeira
33.830
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
47
Despesas de Pessoal
-10.738
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
12.313
Basiléia *
131,40
Índice de Imobilização *
0,50
Auditoria
KPMG

6
36.017.590
709.031
170.811
5.406.737
315.034
-765.318
355.799
16,70
3,00
PWC

KDB Brasil

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Keb do Brasil

Mercedes Benz

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
474.107
Oper.de Crédito
65.314
Oper.de Cred. Longo Prazo
78.084
Receitas Intermed. Financeira
108.437
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
257
Despesas de Pessoal
-5.806
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
8.939
Basiléia *
125,40
Índice de Imobilização *
0,40
Auditoria
KPMG

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Lage Landen

Merrill Lynch

Porto Alegre I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
5.116.110
Oper.de Crédito
1.424.116
Oper.de Cred. Longo Prazo
2.703.113
Receitas Intermed. Financeira
616.570
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
27.414
Despesas de Pessoal
-54.702
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
70.313
Basiléia *
20,50
Índice de Imobilização *
2,10
Auditoria
KPMG

Luso Brasileiro

São Paulo I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
21.088.672
147.057
496.529
940.904
446.057
-445.857
221.826
14,00
3,50
PWC

Mizuho

1
901.625
339.193
308.622
157.134
2.585
-18.566
18.620
13,60
10,50
PWC

Mercantil

Belo Horizonte I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
10.114.899
3.466.403
4.723.402
972.799
14.175
-84.368
89.545
14,90
0,10
KPMG

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
3.572.525
293.475
44.202
623.935
58.039
-48.411
26.697
20,80
0,90
EY

Modal

190
12.410.146
3.690.600
3.403.720
3.681.176
198.838
-372.495
70.433
13,70
20,40
PWC

Rio de Janeiro I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

2
1.840.686
298.066
167.161
85.738
19.569
-26.325
5.387
13,80
2,80
PWC

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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21 A 23 DE JUNHO
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO - SP

Cultura Digital
Transformando
a Sociedade

CIAB FEBRABAN, 26 anos incentivando o
desenvolvimento da tecnologia e inovação
Atualização, evolução, transformação.
O CIAB FEBRABAN acompanha o presente
e o futuro das mudanças tecnológicas e contribui
para o crescimento do setor financeiro.
É o ponto de encontro para você ficar antenado
com o mercado e uma oportunidade para
ampliar seus relacionamentos e parcerias.
Acompanhe o evento durante o ano todo
nas redes sociais e no site www.ciab.com.br.

@CiabFEBRABAN

linkedin.com/company/ciab-febraban

REALIZAÇÃO

PATROCINADORES
PLATINUM

OURO

PRATA

PARCEIRO ESTRATÉGICO

BRONZE

APOIO

PARCEIRO DE MÍDIA
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DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS
(R$ milhares)

Moneo

Caxias do Sul I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Nordeste

1
922.419
330.096
493.997
86.410
1.398
-11.055
8.415
18,70
0,40
KPMG

Morgan Stanley

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Fortaleza I Instituição Independente I Público
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

303
41.421.935
5.476.359
6.723.551
6.493.215
2.076.273
-1.565.754
305.723
14,10
4,40
EY

Original

1
13.892.342

1.158.008
81.951
-207.319
348.001
18,20
0,50
KPMG

Nación Argentina

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Ourinvest

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
2
Total de Ativo
164.523
Oper.de Crédito
31.645
Oper.de Cred. Longo Prazo
1.074
Receitas Intermed. Financeira
6.905
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
209
Despesas de Pessoal
-6.354
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
-4.354
Basiléia *
16,00
Índice de Imobilização *
47,20
Auditoria
BDO RCS

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Natixis

Pan

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
159.945
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
21.971
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
21.011
Despesas de Pessoal
-10.557
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
17.267
Basiléia *
72,90
Índice de Imobilização *
1,60
Auditoria
KPMG

2
6.666.084
2.075.433
674.252
1.013.000
34.741
-115.124
110.580
28,70
22,70
KPMG

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

1
496.418
2.801
3.181
151.747
15.267
-32.140
4.944
15,90
3,10
KPMG

2
26.097.092
6.821.182
8.360.231
7.699.199
480.926
-528.521
8.052
16,50
16,20
PWC

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Paraná

Curitiba I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Rabobank

1
5.804.047
1.655.868
2.170.654
1.082.043
15.175
-51.942
141.907
27,20
34,80
KPMG

Pine

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
17
Total de Ativo
22.595.428
Oper.de Crédito
6.401.600
Oper.de Cred. Longo Prazo
7.261.976
Receitas Intermed. Financeira
6.061.495
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
88.576
Despesas de Pessoal
-135.640
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
118.942
Basiléia *
11,80
Índice de Imobilização *
1,20
Auditoria
EY

Rando
8
8.859.898
1.882.764
1.531.470
1.720.962
89.696
-89.403
41.026
15,00
12,40
PWC

Provincia de Buenos Aires

Caxias do Sul I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Rendimento

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
249.933
Oper.de Crédito
28.866
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
63.173
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
2
Despesas de Pessoal
-3.902
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
17.380
Basiléia *
27,70
Índice de Imobilização *
0,20
Auditoria
PWC

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

PSA Finance

Republica Oriental del Uruguay

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
2.626.087
1.275.986
659.569
356.816
21.943
-29.057
81.133
27,20
0,70
EY

1
455.897
225.945
177.420
46.146
1.067
-6.371
6.521
30,30
0,70
KPMG

7
1.341.288
271.852
46.430
256.891
30.541
-60.442
23.708
14,50
9,70
EY

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
77.907
Oper.de Crédito
12.185
Oper.de Cred. Longo Prazo
5.195
Receitas Intermed. Financeira
15.520
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
11
Despesas de Pessoal
-2.202
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
4.365
Basiléia *
95,10
Índice de Imobilização *
4,00
Auditoria
BDO RCS

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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BRP

Scania

Rodobens

Scotia Bank

Ribeirão Preto I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
469.901
Oper.de Crédito
184.468
Oper.de Cred. Longo Prazo
158.194
Receitas Intermed. Financeira
69.557
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
962
Despesas de Pessoal
-7.557
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
10.392
Basiléia *
21,80
Índice de Imobilização *
0,30
Auditoria
PWC

São Paulo I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

2
2.253.816
820.579
628.263
308.737
20.061
-10.489
93.342
23,20
32,40
PWC

Safra

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
3.028.267
Oper.de Crédito
128.734
Oper.de Cred. Longo Prazo
240.629
Receitas Intermed. Financeira
590.243
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
30.289
Despesas de Pessoal
-47.486
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
84.974
Basiléia *
19,90
Índice de Imobilização *
0,90
Auditoria
KPMG

Sicredi

109
150.870.295
25.695.408
11.989.295
16.784.638
689.634
-1.375.519
1.653.585
14,80
23,50
PWC

Santander

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

S. Bernardo do Campo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
2.014.689
Oper.de Crédito
655.487
Oper.de Cred. Longo Prazo
1.042.094
Receitas Intermed. Financeira
150.864
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
1.974
Despesas de Pessoal
-16.101
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
23.237
Basiléia *
15,20
Índice de Imobilização *
1,70
Auditoria
PWC

Porto Alegre I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
5
Total de Ativo
52.506.970
Oper.de Crédito
18.400.282
Oper.de Cred. Longo Prazo
9.643.420
Receitas Intermed. Financeira
8.655.184
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
1.115.992
Despesas de Pessoal
-1.524.055
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
1.437.987
Basiléia *
18,40
Índice de Imobilização *
7,90
Auditoria
EY
Rede ATM

Société Générale

2654
677.449.737
102.557.195
101.762.256
80.766.166
11.867.441
-6.818.868
6.998.196
15,70
21,30
DELOITTE

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

3
17.716.291
290.634
160.333
3.021.246
25.868
-54.854
-223.426
24,10
6,60
EY

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Sofisa

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

Topázio
14
4.161.238
1.554.312
229.779
699.822
17.176
-57.231
83.907
21,00
13,40
KPMG

Standard Chartered

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
3.414.698
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
195.468
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
73.655
Despesas de Pessoal
-60.402
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
41.028
Basiléia *
16,30
Índice de Imobilização *
0,70
Auditoria
KPMG

Sumimoto

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
7.956.748
Oper.de Crédito
1.340.185
Oper.de Cred. Longo Prazo
1.530.478
Receitas Intermed. Financeira
1.086.770
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
23.727
Despesas de Pessoal
-42.419
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
107.574
Basiléia *
24,00
Índice de Imobilização *
0,40
Auditoria
KPMG

Tokyo Mitsubishi

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
2
Total de Ativo
13.627.452
Oper.de Crédito
711.878
Oper.de Cred. Longo Prazo
97.767
Receitas Intermed. Financeira
2.165.133
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
26.481
Despesas de Pessoal
-118.473
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
118.428
Basiléia *
22,20
Índice de Imobilização *
4,50
Auditoria
KPMG

Porto Alegre I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

1
321.866
123.273
12.718
71.471
13.832
-13.089
-16.459
17,50
5,50
EY

Toyota

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
6.386.721
Oper.de Crédito
2.447.024
Oper.de Cred. Longo Prazo
1.321.522
Receitas Intermed. Financeira
2.025.573
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
46.904
Despesas de Pessoal
-40.342
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
72.226
Basiléia *
14,80
Índice de Imobilização *
3,00
Auditoria
PWC

Tribanco

Uberlândia I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
41
Total de Ativo
2.508.968
Oper.de Crédito
883.214
Oper.de Cred. Longo Prazo
317.975
Receitas Intermed. Financeira
508.279
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
115.942
Despesas de Pessoal
-98.752
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
55.884
Basiléia *
16,90
Índice de Imobilização *
17,20
Auditoria
PWC

Tricury

São Paulo I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
731.106
211.536
117.405
129.200
826
-8.686
30.441
49,40
17,70
BDO RCS

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Vipal

Porto Alegre I Instituição Independente I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

VR

1
53.312
18.056
5.314
8.496
191
-2.617
-7.474
45,70
0,20
EY

Volkswagen

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
23.098.690
Oper.de Crédito
9.644.802
Oper.de Cred. Longo Prazo
8.493.574
Receitas Intermed. Financeira
4.412.468
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
84.680
Despesas de Pessoal
-4.131
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
430.700
Basiléia *
18,90
Índice de Imobilização *
0,90
Auditoria
PWC

Volvo

Curitiba I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
216.078

18.743
9
-3.085
2.418
156,20
0,00
PWC

Western Union

São Paulo I Conglomerado I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
44.841

2.477
50
-757
1.297
50,60
24,90
EY

Woori Bank

1
4.328.571
1.546.666
2.239.403
389.183
49.484
-37.201
12.751
17,10
1,80
PWC

Votorantim

São Paulo I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria
Rede ATM

Barueri I Conglomerado I Privado Nacional
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

São Paulo I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
1
Total de Ativo
358.349
Oper.de Crédito
97.810
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
59.744
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
148
Despesas de Pessoal
-4.748
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
6.716
Basiléia *
79,00
Índice de Imobilização *
0,90
Auditoria
DELOITTE

Yamaha
14
110.221.315
21.187.840
23.057.311
20.444.238
961.062
-1.209.701
481.720
15,20
4,70
KPMG

Guarulhos I Instituição Independente I Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências *
Total de Ativo
Oper.de Crédito
Oper.de Cred. Longo Prazo
Receitas Intermed. Financeira
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basiléia *
Índice de Imobilização *
Auditoria

1
619.526
258.266
225.731
176.167
18.155
-17.072
28.248
34,90
0,70
EY

* Fonte: Banco Central - Base Dezembro/2015
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Segurança na internet

COMEÇA AQUI_
5 DOS MAIORES
BANCOS DA AMÉRICA
LATINA CONFIAM
EM NOSSOS SERVIÇOS
DE SEGURANÇA WEB

15 DOS 20 MAIORES
SITES DE ECOMMERCE
DA AMÉRICA LATINA

BLACK FRIDAY,
HOT SALE,
CYBER MONDAY
E CYBER DAY
SUPORTANDO
OS PICOS DE ACESSO,
COM PERFORMANCE
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Sobre a Exceda

exceda.com







SEGURANÇA

ESCALABILIDADE

DESEMPENHO


DISPONIBILIDADE

BRASIL • ARGENTINA • CHILE • COLÔMBIA • ESPANHA • ESTADOS UNIDOS • MÉXICO • PERU

Com 15 anos de atuação, a Exceda é
líder de mercado na América Latina.
Hoje, mais de 400 empresas contam
com o apoio 24x7 da Exceda para
maximizar o desempenho e a
segurança de suas aplicações web.
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Visão do
setor financeiro

Tendências, tecnologia e resultados

