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A transformação digital começa a desmontar estruturas consolidadas nas corpo-
rações e na sociedade. Reconhecida como o sinal de uma nova era, ela vai além 
da implantação de tecnologias digitais e exige mudanças ágeis e constantes no 

back office, nos processos e modelos de negócios. Isso inclui, de forma desafiadora, a 
mudança cultural, que impõe uma transição de pensamento e de foco.

Os debates, avanços e desafios sobre o assunto tomam lugar neste Anuário Bra-
sileiro de Bancos 2018, como demonstra a cobertura do 11.º Fórum Internacional de 
TI do Banrisul, com o tema “A Era da Inovação Disruptiva”, que discutiu como o 
ambiente externo de inovação tecnológica altera os modelos de serviços financeiros, 
e no qual foi feito o anúncio da criação de um fundo de 50 milhões de reais para 
investimentos em startups.

Nesse contexto de inovação, discutem-se também os limites entre a utilização 
dos dados dos clientes por bancos e fintechs e o direito à privacidade dos usuários. 
Pauta de destaque na Europa, novas políticas regulatórias sobre o tema provocarão 
reflexos em todo o mundo. 

No bojo de tantas soluções tecnológicas que fomentam movimentos transforma-
dores, vemos a crescente participação do mobile no total das transações bancárias. 
Esse é um dos destaques da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2018, realizada 
pela Deloitte. Os resultados da pesquisa indicam que o DNA de transformação digi-
tal dos bancos consiste na exploração constante de novas tecnologias com o objetivo 
de melhorar a experiência dos clientes.

Nesta edição do Anuário Brasileiro de Bancos, abordamos esses e outros aspectos li-
gados à transformação digital nos bancos e na sociedade, com informações de especialis-
tas, players e estudiosos para levar a você, leitor, uma visão abrangente sobre o assunto. 

Boa leitura!

Marcos Cantarino 
Publisher

Transformação digital: 
ao infinito e além!

Regina Helena Crespo
Editora

carta ao leitor
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Fonte: Demonstrações Financeiras Dezembro/2017 * Origem: Banco Central

BANCO

Itaú Unibanco
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander 
Safra 
BTG Pactual
Votorantim
Banrisul
Citibank

BANCO

Itaú Unibanco
Bradesco
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Santander 
BTG Pactual
Safra 
Banrisul
Citibank
Votorantim

ATIVO TOTAL
(em milhares de reais)

1.503.503.484 
  1.369.201.171 

 1.260.767.575 
  1.211.271.718 
  683.732.212 
 160.459.501 
 126.591.612 
  93.518.925 
  73.287.391 
 61.886.188 

LUCRO LÍQUIDO
(em milhares de reais)

 23.964.551 
 14.657.755 

 12.516.121 
 11.010.776 
 7.996.577 
 2.383.863 

 1.914.581 
 1.053.036 

 791.705 
 582.229 

POSIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
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Banco do Brasil
Bradesco
Caixa Econômica Federal
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Banestes
Citibank

BANCO

Caixa Econômica Federal
Itaú Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
Santander 
Safra 
Banrisul
Nordeste
Citibank
Votorantim

NÚMERO DE AGÊNCIAS*

4829
4766
3405
3366
2668

538
315
158
131
131

DESPESA COM PESSOAL
(em milhares de reais)

-22.443.498 
-22.350.923 

-21.010.157 
-20.576.963 

-7.631.464 
-2.037.754 

-1.942.116
-1.900.347 
-1.221.883 

-1.094.894 
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8
9
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BANCO

Itaú Unibanco
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Bradesco
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Safra 
Votorantim
Banrisul
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Rabobank

BANCO

Bradesco
Itaú Unibanco
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Santander 
Safra 
Votorantim
Banrisul
BTG Pactual
Pan

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(em milhares de reais)

245.048.364 
179.791.353 
129.931.721 

129.923.666 
94.049.534 
39.199.700 
19.912.865 
9.939.810

7.582.563 
7.076.280 

INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(em milhares de reais)

148.262.127 
147.494.988 
142.438.857 
133.400.619 
76.310.782 
16.726.899 
14.010.537 
9.978.492
9.523.750
7.780.348 

POSIÇÃO

1
2
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5
6
7
8
9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

top 10

6 anuário brasileiro 
de bancos6

ABB_2018_MIOLO.indd   6 13/06/2018   11:14:39



7

ABB_2018_MIOLO.indd   7 13/06/2018   11:14:39



anuário brasileiro 
de bancos8

 Corrida pela 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL no setor 
bancário apenas 
começou

Competidores consagrados e iniciantes 
se aliam para romper padrões vigentes

 por Edilma Rodrigues

transformação digital

Ao longo de toda a histó-
ria, mudanças estrutu-
rais ou invenções com 
capacidade para alterar 

o que estava estabelecido até então 
marcaram o desenvolvimento hu-
mano. Segundo especialistas, agora 
é mais um desses momentos, expe-
rimentado por toda a sociedade. 

De fato, o volume de transfor-
mações simultâneas suportadas 
pela evolução contínua de tecno-
logias ou da intensificação do uso 
de algumas delas – que se somam, 
se sobrepõem e se expandem – al-
tera estruturalmente a maneira 
de interagir em todas as esferas: 
sociais, econômicas, corporativas. 
Muitos avaliam que desde a revo-
lução originada pela internet nada 
surgiu com tamanho potencial de 

mudar o que está posto, tanto no 
mercado quanto na sociedade.

Parte de um movimento tec-
nológico intenso, a transformação 
digital diz respeito à utilização das 
diversas tecnologias digitais em to-
dos os setores da sociedade. Segun-
do alguns teóricos, os conceitos 
“transformação digital”, “digita-
lização” e “digital” não estão de-
limitados e não há uma definição 
amplamente aceita sobre o que sig-
nificam. No âmbito corporativo, 
a transformação digital vai além 
da implantação de tecnologias e 
abrange a experiência do cliente, 
processos e modelos de negócios, o 
que inclui a cultura da organização.

Uma das mudanças mais mar-
cantes e alardeadas é a que acon-
tece no setor financeiro, talvez 

anuário brasileiro 
de bancos8
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por nele se transacionar 
um dos mais valorizados 
elementos em nossa so-
ciedade, o dinheiro, que 
tem correspondência di-
reta com a sobrevivência, 
a riqueza e o poder. As 
renovações experimenta-
das, particularmente no 
segmento bancário, deram 
início a uma corrida acir-
rada, que envolve integrantes tradicionais e novatos, 
ávidos para impor sua presença, mantê-la ou expandi-
-la, nessa nova conformação. O que não se imagina-
va era a centralidade que os clientes, consumidores 
ou usuários, acostumados a receber ofertas em via de 
mão única e nem sempre focadas em suas verdadeiras 
demandas, teriam nesse processo. 

De acordo com o head de Digital Transforma-
tion da Kick Ventures e presidente do i2a2 (Instituto 
de Inteligência Artificial Aplicada), Cezar Taurion, a 
transformação digital se dá quando uma empresa é 
extremamente ágil, tem o cliente no centro e forte ên-
fase em experimentação. “Hoje, os bancos tradicionais 
ainda estão muito distantes disso: o cliente não está 
no centro, faltam informações sobre ele e há muitos 
sistemas legados, antigos e sem informação sincroni-
zada”, avalia.

O fato é que o mercado bancário mundial tradi-
cional passou a lidar com concorrentes 
ágeis e dispostos a “derrubar” padrões 
estabelecidos, usando novas ideias, passí-
veis de se tornarem realidade com as cha-
madas tecnologias digitais. A lista delas é 
extensa: realidades virtual e aumentada, 
mobilidade, assistentes pessoais inteli-
gentes, tecnologia de processamento de 
linguagem natural (NLP), big data, ma-
chine learning, IoT, inteligência artificial, 
analytics, coisas inteligentes (automóveis 
autônomos, robôs ou drones), gêmeo di-
gital, blockchain, API (application pro-
gramming interface), computação quân-
tica, apenas para citar algumas.

ESCUDERIAS ESQUENTAM 
OS MOTORES E INICIAM 
A DISPUTA

 Estudioso da cultura da inovação e 
da cultura digital, pesquisador em Stan-
ford e no MIT e professor nos cursos 
de pós-graduação, de MBA e do CIC 
(Centro de Inovação e Criatividade) na 
ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing) e na Inepead USP, Gil Giar-
delli defende que estamos vivendo mais 

que uma transformação digital. “É uma mudança de 
era. Nos meus estudos, analiso ambientes complexos 
e o sistema financeiro. Na década de 1980, passáva-
mos por um ambiente complexo a cada dez anos. Na 
década de 1990, passamos por dois a cada cinco anos. 
Agora, são mais de vinte tipos de ambiente complexo 
simultaneamente”, explica.

Sem dúvida, bancos, fintechs e outros participan-
tes brasileiros aceleram para se manter na competição 
pela “pole position” no mercado bancário. Porém, o 
circuito é longo e cheio de curvas. E segundo alguns 
especialistas a corrida mal começou. Para Taurion, a 
transformação digital ainda está na fase de digitali-
zação, de melhoria dos processos. “Hoje, o que temos 
não é disrupção. Uma conta digital é uma melhoria 
que a tecnologia permite. O modelo de negócios dos 
grandes bancos, mesmo aqueles que criaram contas 
digitais, é o mesmo de cinco anos atrás. Não mudou 

nada”, esclarece.  De acordo 
com ele, apenas quando hou-
ver a convergência de alguns 
vetores, haverá disrupção no 
setor financeiro. “Esses veto-
res são as tecnologias de inte-
ligência digital e blockchain, 
as big techs [grandes empre-
sas de tecnologia, como a 
Amazon e o Google] e a mu-
dança de atitude dos regula-
dores em todo o mundo.”

 A chegada de startups, 
fintechs, tecnologias digitais 
e novas maneiras de resolver  Ricardo Taveira, CEO da Quanto

Cezar Taurion, head de Digital 
Transformation da Kick Ventures

transformação digital

10 anuário brasileiro 
de bancos10
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“A TRANSFORMAÇÃO 
NO SISTEMA FINANCEIRO 
VAI TRAZER MUITO 
MAIS TRANSPARÊNCIA, 
COMPETITIVIDADE E PRODUTOS 
DE QUALIDADE PARA O 
CONSUMIDOR BANCÁRIO”

problemas antigos acelerou 
o processo de transforma-
ção em todos os segmentos. 
Giardelli calcula que esse 
contexto faz com que 50% 
do mercado estabelecido 
tenha uma mudança muito 
radical. “Além disso, existe 
um conceito na economia 
digital, chamado de efeito 
Uber, que começou com os 
taxistas e se expandiu. Esse 
efeito está fazendo as em-
presas acelerarem sua trans-
formação”, explica Giardelli.

Na análise  do porta-voz e managing director para 
a América Latina da GFT Brasil, Marco Santos, os 
bancos brasileiros evoluíram bastante nos últimos 
três anos, porém ainda falta muito a percorrer. “Eles 
estão em 20% dessa jornada de transformação. Tem 
muita coisa a fazer, a ser executada nos canais, o que 
abrange a nova experiência do cliente, com o open 
banking com viés em novos serviços e abertura de 
informações dos clientes e também de conexão com 
fintechs etc. Além de haver muito a ser feito no back 
office digital”, enumera.

 O CEO da Quanto, fintech do segmento de open 
banking, Ricardo Taveira, ressalta que antes de qual-
quer tipo de estratégia, como para APIs ou de integra-
ção direta com os clientes, a transformação dos pro-
cessos internos é muito mais importante.

Santos descreve que, em reunião de desenvolvi-
mento de projeto, no ano passado, com executivo de 

um dos três maiores bancos do país, precisava resol-
ver um problema da seguradora da instituição. Em um 
dos maiores hospitais de São Paulo, todos os processos 
eram digitais, inclusive o histórico de atendimento, 
mas à seguradora era enviado papel impresso. E esta, 
ao recebê-lo, digitalizava tudo de novo. “Essa é uma 
realidade de hoje, que requer mais eficiência na inte-
gração na parte do back office digital”, salienta.

O diretor da GFT Brasil destaca que os apps de 
abertura de conta corrente são maravilhosos. Contu-
do, faltam muitas etapas no processo de digitalização. 
“Não adianta abrir a conta instantaneamente e ficar 
três meses para analisar o crédito ou dois meses para 
enviar o cartão para a casa do cliente.” Para ter mais 
eficiência operacional é preciso transformar papel em 
digital, em informações. Agregar inteligência artificial 
para automatizar processos e ter tomada de decisões 
em alta volumetria, mais 
robóticas com RPA (robo-
tic process automation), 
automação de processos, 
analytics etc.

Na perspectiva do  di-
retor de Negócios Digi-
tais do Banco do Brasil, 
Marco Mastroeni, tudo 
que se está encaminhando 
será, sem dúvida, melhor 
para o consumidor. “A 
transformação no siste-
ma financeiro vai trazer 
muito mais transparência, 
competitividade e produ-
tos de qualidade para o 
consumidor bancário”, afirma. Para ele, “no horizonte 
de cinco anos, a transformação será muito grande e 
vai ganhar mais velocidade na medida em que houver 
mais confiança nessas novas tecnologias e a criação 
de casos de uso de produtos muito mais confiáveis 
em torno delas”.

PARADA ESTRATÉGICA NOS BOXES
Para serem mais ágeis e inovadores, os bancos tra-

dicionais precisam se reinventar e desenvolver solu-

Gil Giardelli, professor e 
pesquisador

Marco Mastroeni, diretor 
de Negócios Digitais do BB

1111
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transformação digital

ções na velocidade das fintechs e com o dinamismo 
delas. Uma das estratégias é criar canais no mercado 
para se aproximar dessas startups, como o Cubo, do 
Itaú, e o inovaBra, do Bradesco. 

 Mastroeni confirma a tendência. “Ao longo deste 
ano, desenvolveremos alguns ambientes, de forma que 
tragamos fintechs e startups para dentro do banco 
para desenvolver soluções em conjunto. Temos algu-
mas fintechs parceiras.”

O presidente da Abes (Associação Brasileira de Em-
presas de Software), Francisco Camargo, é mais enfá-
tico. Ele acredita que os bancos têm medo de haver 
alguma inovação significativa e ficarem de fora. “A 
preocupação é surgirem novas ideias e eles não pode-
rem aproveitá-las. Todo mundo tem medo de ter o 
fim que a Kodak teve. Além disso, os profissionais das 
fintechs têm boas ideias.”

O CAMINHO PARA O PÓDIO 
ESTÁ NA TRANSFORMAÇÃO 
DA CULTURA

Para Giardelli, a transição não é 
apenas tecnológica. Ela é uma tran-
sição de pensamento, na qual os ser-
viços têm, sim, de ser lucrativos para 
o banco, mas precisam ser bons para 
todos os envolvidos na cadeia. “Mui-
tas empresas ainda têm a mentalida-
de blockbuster: multava quando o 
cliente ultrapassava poucos minutos 
depois da meia-noite ou quando não 
rebobinava a fita”, diz. Ele vai mais 

além e assegura que conceitos como o toyotismo, as 
cinco forças de Michael Porter, Six Sigma, matriz BCG 
são mentalidades utilizadas por empresas no século 
passado. Empresas que não existem mais. “O proble-
ma é que estamos usando a transformação digital aqui 
achando que é compra de ferramentas, mas, antes dis-
so, tem a parte mais difícil, que é a mudança de cultura 
de uma empresa. Colocar um tobogã no meio do escri-
tório e achar que ela se tornou inovadora é o caminho 
mais equivocado.”

Mastroeni confirma e avalia que o que pode ser 
mais desafiador nessa jornada é a mudança cultural, 
que consiste em fazer as pessoas e funcionários enten-
derem o que é de fato a transformação digital. “A tec-
nologia é um instrumento, uma ferramenta. A grande 
transformação está dentro de nós mesmos, começar a 
pensar diferente, começar a pensar a partir do cliente, 
desenvolver soluções a partir do cliente. É o que esta-
mos aprendendo com as startups. Hoje, incentivamos 
internamente nossos colaboradores a construir solu-
ções cada vez melhores com base nesse aprendizado.”

OUTRAS CORRIDAS DO CAMPEONATO: 
AS DIFERENTES ETAPAS DO PROCESSO

Além da experiência do cliente, com abertura de 
informações, da conexão com ecossistemas de valor 
end-to-end e da emergência de se levar a transfor-
mação para o back office, Santos menciona mais al-

guns avanços relevantes no bojo das 
tecnologias transformadoras e que 
já contam com iniciativas do setor, 
como augmented banking, hyper-
ledger, cloud e inteligência artificial.

O augmented banking utiliza re-
alidade virtual e aumentada para 
aproximar os mundos digital e físico 
de modo a tornar a experiência dos 
usuários muito mais eficiente e com-
pleta. 

A computação em nuvem tem 
papel fundamental na viabilização 
das fintechs e no potencial para 
abarcar todas as demandas de capa-
cidade e armazenamento requeri-

Francisco Camargo, presidente 
da Abes (Associação Brasileira de 
Empresas de Software)

“A TECNOLOGIA É UM 
INSTRUMENTO, UMA 
FERRAMENTA. A GRANDE 
TRANSFORMAÇÃO ESTÁ DENTRO 
DE NÓS MESMOS, COMEÇAR A 
PENSAR DIFERENTE, COMEÇAR A 
PENSAR A PARTIR DO CLIENTE”

12 anuário brasileiro 
de bancos12
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das pelas tecnologias digitais. Além disso, são muito 
bem-vindas em tempos de concorrência acirrada e 
busca por menores custos, especialmente conside-
rando que as infraestruturas financeiras são caríssi-
mas e difíceis de escalar, com aplicações desconec-
tadas e grande complexidade de interligação. “Com 
o cloud, a expectativa de redução de custo com tec-
nologia e infraestrutura é gigantesca, da ordem de 
70%”, mensura Santos.

A tecnologia blockchain, que inspirou plataformas 
como Hyperledger, Multichain, Corda, entre outras, é 
apontada por Santos como mais um vetor da trans-
formação digital. 

Camargo avalia que ela é a mais importante das so-
luções tecnológicas digitais e aparentemente resolve 
muitas coisas, embora ainda não tenha sido possível 
usá-la de maneira efetiva, exceto para criptomoedas. 
“A ideia é que a blockchain solucione o problema da 
indústria da confiança: cartórios, título eleitoral, car-
tão de crédito, auditoria externa, compliance etc., mer-
cado que movimenta, no mundo, 1 trilhão de dólares 
por ano. A expectativa é que a blockchain consiga re-
duzir em 500 bilhões de dólares esse valor”, estima.

A projeção, segundo pesquisa da IDC, é que até 2021 
os gastos globais para desenvolver produtos e serviços 
baseados em blockchain alcancem 9,2 bilhões de dóla-
res, quantia dez vezes maior que os 945 milhões de dó-
lares registrados no ano passado. Em 2018, a estimativa 
é que o valor atinja 2,1 bilhões de dólares. 

Giardelli diz que a adoção rápida da blockchain 
pelo J. P. Morgan é um dos maiores indicativos do seu 
potencial, uma vez que o banco americano usa a tec-
nologia para compliance, eficiência operacional, rela-
cionamento com stakeholders, redução de custos e de 
erros humanos. “A blockchain, bem utilizada, esque-
cendo a paixão pelas moedas criptografadas, vai trazer 
um processo muito melhor para os bancos, em termos 
de transparência, mitigação de erros humanos, enfim, 
vai trazer uma exatidão fantástica para a indústria de 
serviços financeiros.”

Na avaliação do CEO da Softon Sistemas Inteli-
gentes, Sergio Pereira Boacnin, a verdadeira transfor-
mação é a internet das coisas (IoT) porque os dados 
que alimentam a inteligência artificial passam a vir de 
sensores. “O dado é muito mais confiável que aquele 
imputado por pessoas humanas, que tem erros e mes-
mo informação antiga desatualizada.” Ter sensores em 
tudo – carros, geladeira etc. – também gera abundância 
incomparável de dados e aprendizado das máquinas 
mais rápido e efetivo.

A inteligência artificial é o último vetor apontado 
por Santos. O executivo explica que essa tecnologia é 
mais fácil de ser identificada no back office dos ban-
cos, mas também está sendo fortemente utilizada na 
ponta, nos apps para o cliente.

A LARGADA FOI DADA HÁ QUARENTA ANOS
Alguns especialistas afirmam que a transformação 

digital no setor bancário, como está posta, existe há 
muito tempo. Segundo Camargo, presidente da Abes, 
ela aconteceu há muito tempo: os bancos usam big 
data, rede neural, sistemas especialistas, machine lear-
ning para julgar crédito, para descobrir fraudes, desde 
a década de 1990. “O que está acontecendo hoje não é 
transformação digital. É um fenômeno diferente. Es-
tão surgindo atividades parabancárias, até então mo-
nopolizadas pelos bancos, com a cobrança de taxas 
exorbitantes de até 400% ao ano em cartão de crédito. 
Isso abriu espaço para o surgimento de muitas empre-
sas, as fintechs, desintermediando o processo, de olho 
no lucro”, avalia.

Ainda de acordo com o executivo, as redes neurais 
já eram usadas para fazer a pontuação automática e 

“A BLOCKCHAIN, BEM 
UTILIZADA, ESQUECENDO 
A PAIXÃO PELAS MOEDAS 
CRIPTOGRAFADAS, VAI 
TRAZER UM PROCESSO 
MUITO MELHOR PARA OS 
BANCOS, EM TERMOS DE 
TRANSPARÊNCIA, MITIGAÇÃO 
DE ERROS HUMANOS”

14 anuário brasileiro 
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diferenciar bons e maus pagadores e para emprestar 
dinheiro, que é o principal negócio das fintechs. E es-
sas startups fazem isso de forma mais rápida e mais 
barata que os bancos, com aplicativos que aceleram o 
processo. “As fintechs têm interesse em divulgar e os 
bancos estão contando o que já faziam porque é sem-
pre malvisto discriminar pessoas”, sentencia Camargo.

Boacnin corrobora a afirmação de Camargo e ex-
plica que a inteligência artificial surgiu no fim dos 
anos 1970 e começou a ser usada pelos bancos nos 
anos 1990. “Trabalhamos com IA desde 1991. Fui um 
dos primeiros a fazer curso nessa área fora do Brasil e 
começamos a aplicar, justamente, no mercado finan-
ceiro. Grandes bancos, já em 1990, utilizavam essa tec-
nologia”, assinala. 

Em inteligência artificial, a Softon desenvolve so-
luções para os mais de quarenta bancos de sua base 
e para outras indústrias, em dois ramos: sistemas es-
pecialistas e de rede neural. “O Bradesco já utilizava 
sistemas especialistas por volta de 1994. Vários bancos 
também usavam para prevenção a fraudes”, comen-
ta Boacnin. “Além disso”, continua o executivo, “nos 
anos 1990, um grande banco usou informações sobre 
renda cadastral: presumida e média. Com base no ex-
trato bancário, fizemos uma solução em rede neural 
para inserir a renda em função da movimentação do 
extrato. O aplicativo se chama renda inserida.”

Os sistemas especialistas simulam o comportamen-
to de um especialista para resolver problemas. Boac-

nin explica que se verifica como o profissional faz 
para conceder crédito; por exemplo, essa informação 
é inserida na tecnologia de IA e depois se programa a 
solução para atuar como o especialista ou auxiliá-lo na 
tarefa. “Esse ramo da IA existe até hoje, inclusive em 
outros segmentos, como o de diagnósticos médicos. 
Mas essas são áreas muito sensíveis até hoje, com re-
sistência dos profissionais, que acreditam que podem 
perder o emprego ou a importância dentro da empre-
sa”, informa o CEO da Softon.

A diferença entre o sistema especialista e o ma-
chine learning é que este não precisa de especialista 
humano, mas de dados para ensinar a máquina a fa-
zer determinada atividade. “O machine learning tem 
várias técnicas, como rede neural, lógica fuzzy, entre 
outras. A rede neural é uma das formas de a máquina 
aprender”, ressalta Boacnin. O maior problema, antes e 
agora, é que muitos dados são imputados manualmen-
te e, portanto, sujeitos a erro humano.

O CLIENTE AINDA ESTÁ 
LONGE DE SER O CENTRO 

Algumas peculiaridades do Brasil se somam à difi-
culdade de realmente ter o cliente no centro. Quando 
se considera a parcela de analfabetos, que somaram 11,5 
milhões de pessoas em 2017, segundo o IBGE, o mun-
do transformado digitalmente pode representar ainda 
mais exclusão. Sem contar a fatia de desempregados, 
de 13,1 milhões, em média, no primeiro trimestre de 
2018. Ou pior, como explica Giardelli: mais do que os 
analfabetos, o que mais preocupa é que quase 60% dos 
estudantes da graduação são analfabetos funcionais.

A questão levantada por Giardelli é uma das mais 
críticas para o desenvolvimento econômico do país 

“VAMOS PRECISAR DAR UM 
CHOQUE DE GESTÃO DA 
INOVAÇÃO EM TODOS OS 
SENTIDOS, SENÃO TEREMOS 
UM DÉFICIT DE MÃO 
DE OBRA ESPECIALIZADA”

1515
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e para a continuidade da transformação. Se já havia 
o chamado apagão profissional, com os movimentos 
transformadores o emprego também se altera, in-
clusive quanto ao perfil e às habilidades requeridas. 
“Precisamos de profissionais diferentes do que até 
as faculdades de tecnologia e ciência da informação 
produzem. Estamos formando legiões de desempre-
gados, porque grande parte dos brasileiros não está 
preparada para essa nova era. Vamos precisar dar um 
choque de gestão da inovação em todos os sentidos, 
senão teremos um déficit de mão de obra especiali-
zada”, avalia.

Os desbancarizados são outro foco de preocupação, 
mas como público-alvo. Eles representam uma parce-
la significativa da população, sendo, portanto, uma 
oportunidade de crescimento de base para todos os 
players, especialmente as fintechs. Como salienta Tau-
rion: “Esses serviços vão atender a uma grande parce-
la do mercado que hoje está fora dos bancos. Pessoas 
físicas ou empresas que não conseguem empréstimos. 
A ameaça inicial para os bancos não será em suas re-
ceitas, mas em cima do potencial de crescimento deles, 
que não poderão mais crescer nessas áreas que serão 
dominadas por outros serviços”.

Além dessas questões que distanciam os clientes, 
em especial dos players tradicionais, estão as estraté-
gias adotadas recentemente pela maioria das grandes 
instituições para reduzir os custos. Camargo lembra 
a compra de outros bancos e a redução no número 
de agências, que devem passar a ter pontos mínimos 
de contato, com o menor número de pessoas possível. 

Essas iniciativas, para Taurion, são mais um fator 
que mostra que os clientes não estão no centro das 
estratégias dos grandes bancos. “Pessoas idosas, por 
exemplo, precisam mais de atendimento pessoal, de 
ter um gerente, sentar numa poltrona. Mas eles uti-
lizam como parâmetro a movimentação bancária. 
Quem tem determinado saldo é atendido online e não 
tem gerente. Quem tem um saldo maior tem gerente.”

Taurion ressalta que as pessoas com saldo maior 
muitas vezes não querem falar com o gerente, são 
as mais digitalmente maduras, enquanto as que pos-
suem saldo menor precisam do gerente, mas o banco 
faz o contrário.

O diretor de autoatendimento da Tecban, Luiz Ste-
fani, analisa que, apesar de todo o fomento ao digi-
tal, as tendências atuais não apontam para o fim do 
dinheiro. “O que estamos observando é que, mesmo 
com o crescimento dos meios de pagamento digitais, 
o dinheiro ainda é mais utilizado. A decisão de aceitar 
ou não uma forma de pagamento é muito influenciada 
pela relevância que ela tem para os clientes.”

A CHEGADA
A reta final rumo à bandeirada da vitória ainda 

está distante. O setor bancário tem um longo caminho 
– ou jornada, como se convencionou falar quando o 
assunto é transformação digital – a percorrer. Surgi-
ram muitas tecnologias, com muitas promessas, mas 
algumas delas despontam devido ao seu potencial de 
romper com os padrões atuais. 

As iniciativas e treinos entraram na pauta dos cons-
trutores. Como afirma Giardelli, os processos de ino-
vação têm de ser empíricos: fazer, errar, fazer acertar, 
fazer novamente. “A metodologia Ágil, por exemplo, 
garante que algo seja feito com agilidade e que esse 
algo possa ser consertado. Se mudar a mentalidade de 
que para colocar no ar tem de estar perfeito, caminha-
remos bem e teremos bons profissionais nessa área.” ·
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BANRISUL reúne 
especialistas 
e clientes para 
discutir
transformação 
digital em 
ECOSSISTEMAS 
FINANCEIROS

banrisul

Investimentos em startups, projetos de 
blockchain e os efeitos de tecnologias 
como IA e IoT no negócio bancário 
foram alguns dos destaques do 11o 
Fórum Internacional de TI do Banrisul
por Vanderlei Campos

cionalidades em seus aplicativos 
(como depósito em cheque no ce-
lular) e a criação de um fundo de 
50 milhões de reais de fomento a 
startups. Além disso, expôs junto 
com outros bancos os primeiros 
passos do Sistema Financeiro Digi-
tal, uma rede interbancária de pa-
gamentos baseada em blockchain. 
Paralelamente, durante os dois dias 

do fórum, palestrantes de dez pai-
néis mostraram a um público de 
mais de 1.500 pessoas diversos en-
foques da transformação na orga-
nização e no modelo de negócios 
do banco estadual e de toda a in-
dústria financeira.

José Ivo Sartori, governador do 
Rio Grande do Sul, enfatizou, na 
abertura do fórum, que a estraté-
gia de inovação do Banrisul, assim 
como outras aplicações de tecno-
logia em políticas públicas, tem o 
papel de aproximar as instituições 
dos clientes e da sociedade. “Em 
seus noventa anos, houve vários 
momentos em que o Banrisul teve 
de reformular a si mesmo. Hoje, o 
foco é atender cada vez melhor às 
expectativas das pessoas”, afirmou. 
“A capilaridade e a presença em 
mais de quatrocentos municípios 
continuam importantes, ao mesmo 
tempo que temos compromisso de 
inovação com o cliente”, disse Luiz 
Gonzaga Mota, presidente do Ban-
risul. “Inteligência artificial, robo-
tização, blockchain, IoT e compu-
tação cognitiva são temas centrais, 
que já afetam a vida dos clientes e 
dos cidadãos”, acrescentou.

Bancos mais expostos ao 
ambiente externo de 
inovação tecnológica e a 
transformações que alte-

ram os modelos de serviços finan-
ceiros foram os eixos do 11o Fórum 
Internacional de TI do Banrisul, fo-
cado no tema “A Era da Inovação 
Disruptiva”. O Banrisul aproveitou 
o evento para anunciar novas fun-

anuário brasileiro 
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cultura. “Se você trabalha em uma 
companhia bem-sucedida, é difícil 
convencer os decisores a mudar”, 
constatou. “Se não criamos um 
ambiente em que não seja perigoso 
falhar, não temos inovação. Hoje, 
se trabalha com prototipação fa-
seada. Não dá para carregar um 
ano de investimento sem entregar 
nada ao cliente”, acrescentou.

“Há sempre alguma tecnologia 
disruptiva. A diferença neste mo-
mento é que várias emergem ao 
mesmo tempo”, observou Jefferson 
Lopes Denti, diretor de Analytics e 
Transformação Digital da Deloit-
te. O consultor destacou três mo-
delos de negócios no mercado de 
serviços digitais: monetizar dados, 

“O avanço tecnológico migrou 
de simples processos automatiza-
dos para procedimentos inteligen-
tes, nos quais a criação e a utilização 
de algoritmos agregou inteligência 
e produtividade”, definiu Ricardo 
Higel, economista e diretor do Ban-
risul, na abertura do painel “A Era 
da Disrupção Transformando as 
Empresas”, que reuniu analistas de 
consultorias globais. Carlos 
Giusti, sócio da PwC, obser-
vou que o protagonismo do 
usuário nas estratégias de TI 
começa com o próprio pú-
blico interno. “O funcioná-
rio que usa serviços cada vez 
mais avançados na web não 
admite ter uma ferramenta 
menos amigável em seu tra-
balho”, mencionou. Frank 
Meylan, sócio da KPMG, 
comentou os efeitos imediatos da 
inovação. “A consultoria audita 7 
mil fundos e dezenas de pessoas 
tinham de ler o regulamento de 
cada um. Com uma plataforma de 
inteligência artificial, isso é feito 
em vinte minutos”, exemplificou. 
Todavia, destacou que o maior 
desafio é mudar a organização e a 

ter relacionamento e dominar as 
plataformas. “O ideal é conseguir 
se colocar na posição de orques-
trador. A Apple Store e a Google 
Play são exemplos de plataformas 
que agregam produtos elaborados 
externamente, com financiamen-
to em qualquer país”, ilustrou. Ele 
mencionou também o exemplo da 
Kodak, que foi precursora da foto-

grafia digital. “Tinha tecno-
logia, tinha capital, mas não 
tinha cultura.”

Em um painel dedicado 
à internet das coisas (IoT), 
Laércio Albuquerque, presi-
dente da Cisco, destacou as 
mudanças tanto na infraes-
trutura tecnológica quanto 
nas possibilidades econô-
micas, com a fusão entre os 
mundos digital e físico. “An-

tes, a tecnologia mudava os pro-
cessos de negócios. A IoT muda os 
modelos de negócios. Não é uma 
melhoria; é reinventar o funciona-
mento das cadeias de produção e 
a experiência do cliente”, definiu. 
Ao lado de um panorama de apli-
cações, em produção ou em proje-
to, em setores como agronegócio, 

“INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 
ROBOTIZAÇÃO, BLOCKCHAIN, 

IOT E COMPUTAÇÃO 
COGNITIVA SÃO TEMAS 

CENTRAIS, QUE JÁ 
AFETAM A VIDA DOS 

CLIENTES E DOS CIDADÃOS”
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gestão urbana e manufatura, Al-
buquerque apontou alguns desdo-
bramentos tecnológicos. Um deles 
é o aumento de carga de proces-
samento nas pontas, tendência 
conhecida como “computação 
em névoa”. Evidentemente, a IoT 
exige mais da infraestrutura de 
conectividade. “Antes, tínhamos 
de conectar redes de PCs. Vieram 
os smartphones e agora teremos 
bilhões de dispositivos sensoriza-
dos e conectados, que exigem uma 
rede inteligente, automatizada e 
segura”, afirmou.

Em uma sessão com fornece-
dores estratégicos, os especialistas 
em tecnologia focaram em seus 
efeitos no cenário de negócios: 
“Os bancos foram provocados 
pela disrupção. Além das fintechs, 
companhias como Apple, Google 
e Samsung são outros entrantes na 
indústria financeira”, disse Marcos 
Cantarino, diretor da Cantarino 
Brasileiro Comunicação e modera-
dor do painel “Empresas de Mer-
cado e Transformação de TI”.

Ricardo Barbosa, vice-presiden-
te para a América Latina de Estra-
tégia Digital da IBM, enumerou três 
pilares do que chama de “reinven-
ção digital”: digital customer expe-
rience, digital operacional excellen-
ce e digital ecosystem expansion. 

Kleber Oliveira, diretor de 
Alianças da VMware, identificou 
três fases e estratégias de mu-
danças na infraestrutura tecnoló-
gica das instituições financeiras: 
eficiência operacional, aceleração 
de TI e suporte a novos modelos 
de negócios. “O que vai trazer algo 
de novo são as aplicações”, consta-

tou. Todavia, argumentou o espe-
cialista em infraestrutura, a arqui-
tetura precisa se alinhar às novas 
oportunidades econômicas, técni-
cas e comerciais. “Temos clientes 
que atualizam ou lançam aplica-
tivos várias vezes por semana.” 
Outro dado citado pelo executivo 
é que 67% das companhias usam 
múltiplas nuvens. Na prática, uma 
infraestrutura elástica facilitaria o 
escalonamento tanto da inovação 
em serviços quanto das decisões 
de investimento. Essa base multi-
cloud, com padrões tecnológicos 
como OpenStack e contêineres, 
tanto permite o suporte a negócios 
mais ágeis na organização quanto 
facilita a inserção de parceiros no 
ecossistema digital.

Participante veterano do Fórum 
de TI Banrisul, com presença em 
todas as edições do evento, Ricar-
do Munhoz, diretor de Mercados 
da Atos, reconhece o impacto de 
disrupção de modelos como os do 
Uber ou do Airbnb no mercado de 
serviços B2C e acredita que novas 
megatendências (com aplicativos 
com forte uso de captura de dados 
e analytics) são eminentes no B2B. 
Ele pondera, contudo, que as cor-

porações tradicionais estão longe 
de perder seu protagonismo. “Os 
incumbentes têm suas cadeias de 
logística, conhecem os fornecedo-
res e o mercado. Basta fazer a trans-
formação digital”, resumiu.

Nayam Hanashiro, diretor de 
Parcerias da R3 no Brasil, focou 
nas oportunidades mais imedia-
tas, como ganho de eficiência 
operacional, e nas possibilidades 
de criação de negócios sobre a 
Corda, uma plataforma empresa-
rial aberta de blockchain desen-
volvida pelo consórcio. “Há pro-
cessos burocráticos e extensos, 
que podem ser simplificados. Ao 
mesmo tempo, vemos a criação 
de novas soluções, como sistemas 
de tomada de crédito de múlti-
plas instituições”, mencionou.

BANCOS DESENVOLVEM 
PROJETO COLABORATIVO 
DE BLOCKCHAIN

Banrisul, Banco do Brasil, Caixa 
e Sicoob apresentam expectativas, 
planos de ação e testes de serviços 
sobre Sistema Financeiro Digital, 
uma blockchain permissionada 
voltada à simplificação de transa-
ções interbancárias

Explorar um modelo de liqui-
dação bilateral de transações in-
terbancárias sobre uma platafor-
ma de blockchain permissionada 
pelas instituições participantes e 
sob o controle da autoridade mo-
netária é o objetivo do Sistema Fi-
nanceiro Digital, um experimento 
realizado entre as áreas de TI de 
múltiplas instituições. Durante um 
painel no 11o Fórum de TI do Ban-
risul, o próprio formato da sessão 

Jorge Krug, diretor de TI do Banrisul

banrisul
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Pronunciamento de José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul

enfatizava o nível de transparên-
cia e colaboração do projeto – 
executivos de quatro instituições 
revezaram seus comentários em 
uma única apresentação.

Ranieri Fernandes, gerente exe-
cutivo de Transformação Digital 
do Banrisul, explicou que, além 
de preparar uma infraestrutura de 
serviços, o projeto tem por foco 
atestar os mecanismos de audito-
ria e governança.

Márcio Alexandre Rodrigues, 
gerente de Arquitetura Corpora-
tiva do Sicoob, destacou o SFD 
como uma alternativa de resiliência 
do sistema interbancário. “É muito 
improvável que a CIP (Câmara In-
terbancária de Pagamentos) ou o 
STR (Sistema de Transferência de 
Reservas) caiam, mas é interessante 
ter uma contingência. Outro pro-
cesso complicado é referente aos 
depósitos em dinheiro, conciliados 
à noite”, mencionou.

Bruno Barbosa Schmidt, geren-
te de Engenharia de Software do 
Banco do Brasil, informou que o 
banco criou um laboratório aber-
to às demais instituições. A arqui-
tetura da plataforma comum de 

blockchain, além das transferên-
cias de valores, também deve ser 
aplicada em smart contracts.

DINHEIRO TOKENIZADO
NA LISTA DE CONTATOS, 
COM LASTRO EM REAIS

Uma das aplicações experimen-
tadas no SFD é a possibilidade de 
transferência de valores por meio 
da rede de blockchain. Paulo Maia 
da Costa, gerente executivo de 
Arquitetura de TI da Caixa Eco-
nômica Federal, explica que no 
aplicativo mobile bank há a opção 
de fazer transferências a pessoas 
de sua lista de contatos. “A transa-
ção é como enviar uma mensagem 
pelo chat, sem ter de preencher 
todos aqueles campos”, descreve.

No dia anterior ao painel, na 
abertura do evento, Luiz Gonza-
ga Mota, presidente do Banrisul, 
destacou o papel estratégico do 
projeto. “Blockchain é a grande 
mudança que temos à frente, que 
pode transformar todo o sistema 
de pagamentos”, afirmou.

A apresentação do SFD foi se-
guida do painel “Open Banking e 
Blockchain – Uma Visão Interna-
cional”, com os especialistas inter-
nacionais Sebastien Taveau, diretor 
de Tecnologia da Early Warning, 
Melanie Swan, fundadora do Ins-
titute for Blockchain Studies, e 
Jason Malo, consultor sênior do 
Gartner. Jorge Krug, diretor de 
TI do Banrisul e mediador dessa 
sessão, enfatizou que esse projeto 
abre uma nova perspectiva para o 
uso de criptomoedas, uma vez que 
os tokens de valor são atrelados à 
moeda nacional. Trata-se essencial-
mente de substituir o dinheiro por 
criptogramas, tudo vinculado ao 
saldo bancário e sujeito à fiscaliza-
ção da autoridade monetária.

Kenji Sakai, diretor geral da R3 
no Brasil, observa que as áreas de 
negócios têm provocado a TI para 
aplicar as inovações na simplifica-
ção de processos de back office. 
Nas aplicações transacionais de li-
nha de frente, o desafio é conectar 
de forma segura as facilidades do 
blockchain aos sistemas legados 
estáveis. Sakai reconhece também 
que há questões técnicas a serem 
superadas, como a performance 
das operações em rede altamente 
distribuída. “O pessoal de infraes-
trutura vai ter de trabalhar para 
ajustar o índice TPS (transações 
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“BLOCKCHAIN É A 
GRANDE MUDANÇA 

QUE TEMOS À 
FRENTE, QUE PODE 

TRANSFORMAR 
TODO O SISTEMA 

DE PAGAMENTOS”
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por segundo), mas isso amadurece 
rápido”, diz.

BANRISUL CRIA FUNDO 
DE 50 MILHÕES DE REAIS 
PARA STARTUPS

A aproximação com startups, 
fintechs e outras empresas da eco-
nomia digital foi um dos focos da 
grade do 11o Fórum Internacional de 
TI Banrisul. No evento, Jorge Krug, 
diretor de TI, anunciou a criação 
de um fundo de 50 milhões de re-
ais para investimentos em startups 
com produtos alinhados à estraté-
gia do banco. O Banrisul entra com 
um aporte de 25 milhões de reais 
e a Gama Investimentos, parceira 
na iniciativa, vai captar o restante 
com investidores externos.

“As startups geralmente co-
meçam endereçando o low end 
de forma barata, e os incumben-
tes só percebem quando atin-
gem os segmentos intermediá-
rios”, observou Cassio Bobsin, 
CEO da Zenvia e um dos parti-
cipantes do painel “Tecnologias 
Disruptivas Rompendo Barrei-

ras”. Fabiele Nunes, consultora da 
Startup Mundi, apontou as limi-
tações que as organizações têm 
para reconhecer as sinalizações de 
disrupção, o que impõe a transi-
ção para um modelo de inovação 
aberta. “Quem trabalha há pelo 
menos seis anos ainda lembra 
dos vouchers de táxi. Surgiram os 
aplicativos para resolver esse gar-
galo, mas ninguém imaginou que 
essa oportunidade seria atropela-
da pelo modelo do Uber”, exem-
plifica. “Trabalhar só dentro das 
organizações, de forma sigilosa, é 
pouco eficaz. A inovação aberta 

mitiga os riscos; se errar, erra mais 
rápido”, acrescenta.

AGILIDADE DE FINTECH, 
PROTAGONISMO DE BANCO

Ao mesmo tempo que fomenta 
um ecossistema externo de inova-
ção, o Banrisul tem uma estraté-
gia interna para agregar agilidade, 
escalabilidade e eficiência em sua 
própria organização. “Mudamos a 
estrutura, os processos e o papel 
das pessoas”, enumera Krug.

O executivo explica que às qua-
tro unidades de TI – segurança, 
desenvolvimento, infraestrutura 
e governança – se soma um novo 
núcleo de transformação digital. A 
unidade passa a ser gerenciada por 
Ranieri Fernandes, que era supe-
rintendente de desenvolvimento e 
agora foca em assuntos relacionados 
a metodologias ágeis e blockchain.

Krug salienta que as mudanças 
de modelo de desenvolvimento 
não se restringem aos parceiros 
externos e permeiam os times 
do banco. “Incorporam proces-
sos ágeis, com squads de pequenas 
entregas”, menciona.

Jonas Gomes, consultor da Fin-
tech Participações e da Gama 
Investimentos, destaca a estraté-
gia de funcionar tanto como ca-
talisador quanto para alavancar 
produtos que otimizem proces-
sos ou facilitem a vida dos clien-
tes. “As plataformas são o que 
vai conquistar o mundo”, afir-
ma. O banco, portanto, funciona 
como uma fundação tecnológi-
ca e de confiança, que agrega ao 
mesmo tempo escalabilidade e 
segurança às inovações. ·

www.innovaaonawardslatam.com

A APROXIMAÇÃO COM 
STARTUPS, FINTECHS 
E OUTRAS EMPRESAS 
DA ECONOMIA DIGITAL 
FOI UM DOS FOCOS DA 
GRADE DO 11o FÓRUM 

INTERNACIONAL 
DE TI BANRISUL
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Audiência do 11o Fórum Internacional de TI Banrisul 
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open banking

OPEN BANKING 
tem potencial de 

romper com os padrões 
estabelecidos

Conceito subverte a clássica lógica unidirecional de 
ofertas dos bancos e coloca o cliente no controle 

Por Edilma Rodrigues

Uma das premissas da 
transformação digital é 
a centralidade do clien-
te de serviços bancários, 

que considera a experiência do usu-
ário (UX) e a jornada do consumi-
dor como dois dos mais importan-
tes pilares desse processo. Mesmo 
tida como essencial, a construção 
dessa experiência ainda está incom-

pleta e  precisa inverter a ordem 
das ofertas corporativas, ponto 
bastante criticado nas instituições 
financeiras tradicionais, pelo fato 
de estas manterem estruturas e 
pensamentos que confrontam essa 
premissa da transformação digital.

Essa trajetória exige outras ini-
ciativas. O porta-voz e managing 
director para a América Latina da 

GFT Brasil, Marco Santos, acentua 
a importância da criação de novos 
ecossistemas de serviços bancá-
rios de valor, orientados para as 
necessidades dos clientes finais. 
“Ecossistemas são componentiza-
ções de serviços dos bancos, com 
fintechs, startups e empresas em 
geral: aglutinação dos serviços 
para entregar uma experiência 
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Marco Santos, porta-voz e managing 
director para a América Latina da GFT Brasil

enxergam a novidade simultane-
amente como ameaça e oportu-
nidade, porque a mesma API que 
permite que o usuário faça um 
pagamento direto no checkout de 
um e-commerce, sem passar pela 
instituição, também permite que 
um banco, corretora ou segurado-
ra venda serviços na plataforma 
de terceiros”, avalia Taveira.

Para Taveira, a única coisa pior 
para o banco do que perder mar-
gem é perder o cliente por comple-
to, quando a homepage financeira 
dele não for mais a do banco – o 
internet bank. “O desafio dos ban-
cos é descobrir e entender quais 
são os produtos nos quais devem 
focar, de um lado, e entregar a me-
lhor seleção de produtos possível 
para o cliente que já está em sua 
base, do outro”, comenta.

Nesse sentido, ao distribuírem 
produtos e serviços de terceiros 
em sua homepage, mesmo quan-
do concorram com os da institui-
ção, os bancos podem preservar 
a relação com o cliente. “Não é 
só porque eu tenho uma área de 
câmbio que não vou oferecer do 
meu internet banking a possibi-
lidade de o cliente fechar uma 
operação com uma fintech como 

“O DESAFIO 
DOS BANCOS É 

DESCOBRIR E 
ENTENDER QUAIS 

SÃO OS PRODUTOS 
NOS QUAIS 

DEVEM FOCAR”

melhor e serviços com maior 
valor agregado”, detalha. 

Estudioso da cultura da ino-
vação e da cultura digital, pes-
quisador em Stanford e no 
MIT e professor nos cursos de 
pós-graduação, de MBA e do CIC 
(Centro de Inovação e Criativida-
de) na ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing) e na Ine-
pead USP, Gil Giardelli avalia que 
até agora havia a predominância 
do B2B, B2C, mas há uma força 
muito grande na sociedade, cha-
mada “human to human”, H2H, 
em que os seres humanos são o 
centro de tudo. 

“A indústria de serviços finan-
ceiros está demorando a entender 
que, numa época de muita automa-
ção, robotização, inteligência artifi-
cial, o que vai contar são os seres 
humanos. Há demora em colocar 
as pessoas, que por acaso são clien-
tes, no centro de tudo”, afirma.

 Mas isso começa a mudar. Prin-
cipalmente depois que as novas 
regras da lei PSD2, que estabelece 
a abertura das APIs dos dados dos 
clientes de instituições financeiras 
a terceiros, entraram em vigor na 
Europa, em janeiro. Isso porque, na 
opinião do CEO da Quanto, fintech 
do segmento de open banking, Ri-
cardo Taveira, com a lei os players 
não europeus começam a enxergar 
o setor de forma diferente.

Um dos principais resultados 
dessa regulação é a viabilização 
do conceito de open banking, que 
usa as APIs e se traduz, segundo 
Santos, no empoderamento do 
cliente final, em novas experiên-
cias e demandas dele por serviços 
de maior valor agregado, agluti-
nados, para resolver seus proble-
mas de forma completa. 

Segundo Taveira, foram dados 
passos importantes, alguns pelo 
Banco Central do Brasil, com reso-
luções como a de cibersegurança. 
A abertura de conta 100% online 
é outro avanço. “Seja pela necessi-
dade de atender melhor o usuário, 
seja por imposição regulatória, a ca-
minhada nessa direção precisa ser 
muito mais rápida do que o merca-
do tem feito até agora”, acrescenta 
o CEO da Quanto.

A AMEAÇA 
TRANSFORMADORA

O open banking é a maior ame-
aça aos bancos, de acordo com 
praticamente todas as fontes en-
trevistadas para esta matéria. Mas 
também apresenta muitas opor-
tunidades, se for rápida e corre-
tamente implementado pelas ins-
tituições tradicionais. “Os bancos 
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a TransferWise, por exemplo”, as-
sinala Taveira.

Sobre o open banking, o dire-
tor de Negócios Digitais do Ban-
co do Brasil, Marco Mastroeni, 
avalia: “Estamos aprendendo. A 
nossa maior preocupação é que as 
grandes empresas de tecnologia e 
as fintechs estavam entrando na 
linha de relacionamento com nos-
sos clientes e tornando os bancos 
utilities. O principal foco quando 
começamos a trabalhar com as 
APIs foi fazer a transação de uma 
maneira adequada para ver efeti-
vamente quais são as oportunida-
des ou ameaças”, explica. 

A Conta Azul, plataforma onli-
ne para pequenas empresas do Ban-
co do Brasil, surgiu no ano passado 
como a primeira parceria de open 
banking para o compartilhamento 
de informações com terceiros. “Es-
tamos percebendo e aprendendo 
que o open banking é uma comple-
mentariedade bastante interessan-
te para nossos clientes. As constru-
ções das APIs vão permitir agregar 
serviços e valores para eles que 

todas as informações sobre o clien-
te ficarem com terceiros. Tudo isso 
combinado coloca o modelo de ne-
gócios do pessoal do financeiro em 
xeque. Aí, vai acontecer disrupção.” 

Outra tecnologia que pode 
ser agregada ao conceito de open 
banking é o augmented banking, 
que utiliza realidade virtual e au-
mentada para aproximar os mun-
dos digital e físico de modo a 
tornar a experiência dos usuários 
muito mais eficiente e completa. 

E há cases de sucesso que evi-
denciam isso. Também na esteira 
do open banking, foi desenvolvido 
um app bancário que integra todos 
os players envolvidos no processo 
de aquisição de um carro que usa a 
realidade aumentada. “É só mirar a 
câmera do celular no carro deseja-
do e o aplicativo traz cotação, va-
lor, opções de financiamento com 
base no perfil de crédito. E até in-
dica a loja mais próxima que tem o 
veículo disponível”, explica Santos.

ALGORITMOS INTELIGENTES 
E O DESAFIO DO 
COMPLIANCE

A capacidade das tecnologias 
de conhecer tudo sobre as pes-
soas levou reguladores e mesmo 
membros da sociedade civil a 
impor limites para sua utilização. 
Em meados de maio, grupos de 
ativismo e de empresas de tecno-
logia publicaram a Declaração de 
Toronto, um manifesto que pro-
põe padrões e regras que impedem 
que os avanços de algoritmos in-
teligentes, usados em machine le-
arning, firam princípios básicos de 
igualdade e não discriminação.

jamais iríamos desenvolver. Com 
base nessas parcerias, o BB vai poder 
oferecer serviços de altíssima quali-
dade. Nossa intenção é que o clien-
te perceba que conseguiu ter aces-
so a esse serviço a partir do Banco 
do Brasil”, argumenta Mastroeni.

BIG TECHS 
ENTRAM NA DISPUTA

Uma das discussões que permeia 
esse movimento é a de como aumen-
tar a convergência do digital com 
a vida analógica das pessoas, uma 
das promessas do open banking. 
Grandes empresas, como Amazon, 
Google, Alibaba e Apple, entram 
na disputa pelo cliente bancário.

Como grande ameaça aos ban-
cos, o head de Digital Transforma-
tion da Kick Ventures e presidente 
do i2a2 (Instituto de Inteligência 
Artificial Aplicada), Cezar Taurion, 
associa o open banking à entrada 
das big techs, uma vez que, ao abrir 
APIs dos dados do correntista para 
terceiros, estes podem ser a Ama-
zon ou o Facebook. Nesse con-
texto, é a Amazon que vai deter o 
conhecimento sobre o que o clien-
te faz e compra, podendo mesmo 
oferecer financiamento, sem passar 
pelo banco, apenas utilizando os 
dados bancários dos clientes. Além 
disso, são as big techs que terão o 
relacionamento e não os bancos.

“O banco passa a ser apenas o 
repositório da conta corrente, a 
infraestrutura, e terá a mesma rele-
vância que uma empresa que passa 
o cabo de fibra ótica da internet. A 
ameaça aos bancos é a de eles fica-
rem apenas como o sujeito que pas-
sa o cabo, que é a conta corrente, e 

open banking
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“ESTAMOS PERCEBENDO E APRENDENDO 
QUE O OPEN BANKING É UMA 
COMPLEMENTARIEDADE BASTANTE 
INTERESSANTE PARA NOSSOS CLIENTES”

Os reguladores em todo o mun-
do também estão atentos à privaci-
dade dos dados pessoais. O exem-
plo mais flagrante é o da União 
Europeia, e da já famosa GDPR 
(General Data Protection Regu-
lation), lei de proteção de dados 
aplicável a todas as organizações 
estabelecidas na União Europeia.

Com 99 artigos, a GDPR é bas-
tante abrangente e vai impactar 
empresas brasileiras que mantêm 
negócios com clientes europeus. 
O advogado português João Fer-
reira Pinto, especialista em direito 
digital europeu, que acompanhou 
todo o processo de criação da 
GDPR, afirma que a regulação tem 
impacto global e não se aplica ape-
nas à União Europeia, mas a prati-
camente o mundo inteiro. 

“São 31 países, com cerca de 500 
milhões de consumidores, com 
relações com o setor financeiro e 
bancário que vão muito além do 
mercado interno: transferências 
dos consumidores finais, com im-
portações, exportações, transferên-
cia de tecnologia, que dependem 
de desenvolvimento, transferência 
de fundos, investimentos. Dessa 
forma, as empresas que estão fora 
da UE acabam por ficar abrangi-
das pela aplicação do regulamento. 
Para poder trabalhar e operar com 
as empresas da UE, será necessário 
demonstrar e cumprir nossos re-

Pinto. E vale ficar atento ao cum-
primento. As multas podem ser de 
20 milhões de euros ou 4% do vo-
lume de negócios mundial anual.

Além da PSD2 e da GDPR, as 
regras europeias sobre autenticação 
do consumidor, chamadas de SCA 
(Strong Customer Authentication), 
determinam a condição mínima 
para os bancos compartilharem da-
dos. Para se ter uma ideia, segundo 
Taveira, a SCA tem mais de 170 pá-
ginas. A contrapartida é que essas 
regulações dão segurança jurídica 
aos bancos em termos do que é o 
mínimo necessário esperado deles 
para compartilhar os dados dos 
clientes. “Assim, eles têm muito 
mais tranquilidade em abrir seus 
sistemas e adotar inovação porque 
as regras do jogo foram claramente 
determinadas”, assinala Taveira.

Frente aos desafios e incertezas 
postos pela transformação digi-
tal, e particularmente pelo open 
banking, a flexibilidade e a ex-
perimentação parecem ser cami-
nhos profícuos. Para Giardelli, as 
empresas continuam defendendo 
seus silos, feudos, empregos, esque-
cendo que nossos concorrentes 
são  aqueles que estão acordando 
enquanto a gente vai dormir. “Vi-
vemos a era asiática, a era chinesa. 
Mas ainda vejo nas empresas egos 
atrapalhando a inovação. Não se 
inova porque o departamento x 
não deixa. Não se inova porque 
sempre foi assim e sempre será. 
Está na hora de deixarmos os egos 
para fora e entender que o con-
corrente é global e que picuinhas 
entre as empresas não vão levar a 
lugar nenhum”, finaliza. ·

quisitos, que de fato são grandes”, 
explica Ferreira Pinto.

Entre as regras está o novo 
princípio de accountability, de res-
ponsabilidade proativa, que exige 
que as instituições bancárias e fi-
nanceiras demonstrem que cum-
prem o regulamento.  “Não basta 
só cumprir, tem que criar as evi-
dências, com um sistema de com-
pliance que seja auditável e com-
prove o cumprimento do princípio 
da transparência: informar todos 
os usuários sobre quem tem acesso 
aos dados, medidas de segurança, 
prazo de conservação etc.”

O GDPR limita também quais 
dados podem ser armazenados 
pela empresa. “Data minimization 
garante a recolha somente dos da-
dos necessários para cada uma das 
finalidades”, acrescenta Ferreira 

João Ferreira Pinto, especialista em 
direito digital europeu

ABB_2018_MIOLO.indd   27 13/06/2018   11:16:45



anuário brasileiro 
de bancos28

Uma das principais iniciativas do Bradesco no processo de transformação digital é o inovaBra, pro-
grama que teve início em 2010, com o inovaBra polos, destinado a fomentar a inovação por meio 
da área de negócios. De lá para cá, foram sete desdobramentos:  inovaBra startups (2014), inovaBra 
inteligência artificial (2016), inovaBra ventures (2016), inovaBra internacional (2017), inovaBra habi-

tat (2017), inovaBra lab (2017) e InovaBra hub (2017). Esses avanços fazem parte do que a instituição chama de 
jornada de inovação aberta, que permitiu à organização Bradesco estar mais preparada para consumir o que é 
produzido e desenvolvido no h abitat. Com a conclusão do desenvolvimento da plataforma inovaBra, o banco 
alcançou mais maturidade para integrar todos os instrumentos implantados para que se complementem e 
acelerem o processo de inovação. Aqui, o diretor executivo do Bradesco, Luca Cavalcanti, fala das várias ini-
ciativas do banco, que inclui iniciativas como a BIA (Bradesco Inteligência Artificial) e o Next.

Com a conclusão do desenvolvimento do programa 
inovaBra, o banco está mais maduro para integrar 

instrumentos, players e serviços financeiros e não financeiros

As diversas iniciativas do Bradesco mostram 
quanto a inovação é central na estratégia do ban-
co. No que vocês estão trabalhando no momento? 
Quais são os lançamentos previstos? 

O Bradesco aposta nos próximos anos em aten-
der às necessidades dos clientes, que vão transcen-
der os serviços financeiros prestados hoje. Com o 
avanço das tecnologias disruptivas, cada vez mais 
essas necessidades serão atendidas com menor fric-
ção, possibilitando uma jornada completa dos clien-
tes, tanto as pessoas físicas como as jurídicas.

No Bradesco, passos 
seguros resultam em 
avanços consistentes 

rumo à inovação

LUCA CAVALCANTI, DIRETOR EXECUTIVO DO BRADESCO

 A transformação digital tem como pano de fun-
do diversas tecnologias. No entanto, há a neces-
sidade de mudança da cultura organizacional e 
dos modelos de negócios. Como isso tem sido 
feito no Bradesco?

Entendemos que é necessário incentivar o uso das 
novas tecnologias disruptivas com alto grau de exce-
lência para gerar grandes transformações nos negó-
cios, que, em última instância, vão beneficiar a socie-
dade na forma de produtos e serviços inovadores e 
acessíveis. As empresas de todos os setores precisam 

entrevista

por Edilma Rodrigues
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É NECESSÁRIO 
INCENTIVAR O 
USO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
DISRUPTIVAS COM 
ALTO GRAU DE 
EXCELÊNCIA PARA 
GERAR GRANDES 
TRANSFORMAÇÕES 
NOS NEGÓCIOS

se capacitar para gerenciar a 
complexidade das mudanças. 

O Bradesco, por meio dos 
programas inovaBra, está pes-
quisando, experimentando 
e fomentando a colaboração 
com o ecossistema para inovar 
por meio dessas tecnologias, ace-
lerando o desenvolvimento de novas 
competências organizacionais e o re-
-skilling dos seus funcionários. O ino-
vaBra habitat é uma dessas iniciativas. 
Lançado em fevereiro deste ano, é um 
espaço de coinovação no qual grandes 
empresas clientes do banco, startups, 
investidores e mentores trabalham de 
forma colaborativa para inovar, gerar negócios e pro-
mover a transformação cultural dos funcionários. Eles 
têm a oportunidade de participar constantemente de 
atividades no espaço, entre eventos, workshops, ações 
de integração e imersão no ecossistema. Mais de 2 mil 
pessoas já visitaram o prédio. Hoje, o habitat já abriga 
cinquenta corporações e 130 startups. Desde seu lan-
çamento, foram realizados mais de duzentos eventos 
atingindo um público de cerca de 10 mil pessoas. 

O conceito de open banking torna as fronteiras 
institucionais mais difusas do ponto de vista dos 
clientes, que podem acessar serviços financeiros 
de qualquer site ou app. Como o Bradesco vê o 
open banking e como vai utilizá-lo? 

O Bradesco está atento à regulação, participando 
dos debates que estão sendo realizados pelas entida-
des reguladoras. Em paralelo, existe um grupo execu-
tivo que discute as oportunidades, diferenças e dúvi-
das em relação ao modelo, com algumas iniciativas 
em andamento para validação de hipóteses impor-
tantes antes da definição de como iremos utilizá-lo. 
  
Qual a participação do Next nos resultados do 
Bradesco, como quantidade de clientes, volume 
de transações e lançamentos previstos? 

O Next é o nosso banco digital, lançado em ou-
tubro do ano passado, que vem somar e compor o 

ecossistema de soluções do ban-
co. Está direcionado para o pú-
blico hiperconectado que busca 
novas soluções para interação e 
gestão da vida financeira.

Os resultados do Next estão 
compostos no próprio resultado 
do banco, uma vez que se tra-
ta de uma unidade de negócios 
dentro da organização. Hoje, 
temos mais de 150 mil clientes 
ativos. Destes, 72% não tinham 
nenhum relacionamento com o 
banco e 85% estão na faixa de 
idade de dezoito a trinta anos.

Existem ainda 600 mil pesso-
as na fase de adesão, ou seja, abertura de contas. Um 
volume significativo para uma plataforma que pos-
sui menos de um ano de vida.

Do ponto de vista de transações, saímos de 320 
mil realizadas em dezembro de 2017 para 1,9 milhão 
em abril de 2018. Em maio, já registramos picos aci-
ma de 120 mil transações em um dia.

Por ser uma plataforma digital viva, o Next tem 
diversas soluções na esteira de implementação. Há 
duas semanas, por exemplo, lançamos o atendimen-
to pelo WhatsApp, Samsung Pay e Google Pay.

Nossas próximas novidades estão dentro da jor-
nada de objetivos, em que novas soluções de produ-
tos de investimento estão vindo para surpreender o 
público e atender às suas expectativas.

É possível dizer que o cliente Bradesco está 
mais digital? Qual o perfil dele hoje? 

Em abril de 2017, somamos 17 milhões de clientes 
digitais, sendo 12,4 milhões somente no Bradesco Celu-
lar. Hoje, 96% das transações são feitas por algum canal 
digital. Há uma curva altamente ascendente de adoção 
e um grupo cada vez mais heavy user, com uma média 
de uso do app de três vezes por dia. Buscamos entregar 
experiências fluidas de uso, com inteligência artificial 
nas interações – já são mais de 17 milhões de interações 
na BIA (Bradesco Inteligência Artificial), que inclui o 
WhatsApp como canal de conversação.

entrevista
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AS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
ESTÃO 
PROVOCANDO 
UMA QUEDA 
ESTRUTURAL 
NO CUSTO DE 
ATENDIMENTO 
DOS CLIENTES

Diante do cenário econômico e tecnológico, 
onde acredita que estão as oportunidades para o 
banco crescer? Em sua opinião, o que deve real-
mente fazer diferença na conquista de mercado?

As novas tecnologias estão provocando uma 
queda estrutural no custo de atendimento dos 
clientes e possibilitando a entrada de milhões de 
pessoas e empresas, que passam a ser assistidas por 
serviços financeiros. Além dessa bancarização, o 
novo cenário que se desenha são empresas cada vez 
mais orientadas para a plataforma, o que permite 
complementar a jornada dos clientes com serviços 
financeiros e não financeiros através da parceria 
com grandes empresas de tecnologia e startups.

As criptomoedas mostraram novas possibilida-
des de transacionar valores. Em um exercício 
de futurologia, qual será, na sua opinião, o fu-
turo do dinheiro (papel-moeda) e dos serviços 
financeiros?

O Bradesco tem pesquisado há alguns anos não 
apenas as criptomoedas, mas, principalmente, a 
tecnologia por trás delas: a blockchain/distributed 
ledger. Acreditamos que essa tec-
nologia veio para ficar e causará 
impactos profundos nos mo-
delos de negócios em diversas 
áreas: financeira, de seguros, 
comércio internacional, de 
saúde, de alimentos, de gera-
ção e distribuição de energia, 
supply chain/cadeias produti-
vas etc. As criptomoedas são ape-
nas a ponta do iceberg, o primeiro 
caso de uso de sucesso. Elas próprias 
são uma especificidade de uma ou-
tra coisa nova, os criptoativos e os 
criptotokens, que seriam a represen-
tação digital em uma blockchain/
distributed ledger de qualquer ativo, virtual ou fí-
sico, como moedas, ações, títulos de dívida, kW de 
energia, metro quadrado de construções e terrenos, 
escrituras, certificados de posse etc. Acreditamos 
que num futuro próximo essas novas possibilida-

des de transacionar valores vão coexistir com os 
instrumentos financeiros atuais. O sucesso de cada 
uma estará atrelado à experiência do usuário e à 
rede de aceitação. 

O Bradesco registrou aumento no resultado 
operacional, de 16,4% ao ano. Quais fatores 
contribuíram para esse resultado?

O aumento do resultado, como é nossa tradição, 
vem distribuído em todas as linhas de negócios, 
não há um só fator preponderante, o que é excelen-
te do ponto de vista de consistência e sustentação. 
Parte dele, portanto, vem também dos ganhos de 
eficiência de um cliente cada vez mais digital.

Conte como foi sua trajetória profissional e por 
que a inovação tecnológica tem presença tão 
marcante na sua carreira?

Sempre adorei tudo ligado a comunicação, ino-
vação e tecnologias a que as pessoas possam ter 
acesso e sempre fui muito curioso a respeito. No 
segundo grau, fiz cursos técnicos ligados a rádio 
e à plataforma de programação Arduino, que per-

mitiam a montagem de pequenos 
sistemas de programação, até porque 
eram baratos, funcionais e acessíveis 
para estudantes.

Há 35 anos, iniciei minha carreira 
no setor financeiro, no Banco Eco-
nômico, onde tive oportunidade de 
criar campanhas em máquinas HP 
com cartão magnético e curso para 
Natural Adabas, que era a linguagem 
mais próxima do trabalho em áreas 
de negócios. 

Em seguida, surgiram os micros 
pessoais, época em que assumi as áreas 
de CI (centro de informações), que fi-
cavam dentro de áreas de negócios, 

produtos e serviços. Essa experiência certamente 
balizou minha carreira para gestão de pessoas, sem-
pre próximo delas, capacitando e apoiando empre-
endedorismo com as oportunidades da informática 
aplicada ao negócio, produtos e serviços. ·
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Crescimento nas transações via mobile, chats, telefone, 
e-mail e videoconferência consolida liderança da indústria 

bancária como indutora do uso dos meios digitais
por Ademir Morata

INVESTIMENTOS EM TI 
FOCAM NA USABILIDADE 

E TRANSFORMAM BANCO EM 
SINÔNIMO DE CELULAR

A história conta que a 
palavra “banco” pas-
sou a ser usada para 
identificar a atividade 

das instituições financeiras no pe-
ríodo do Renascimento, quando 
os judeus de Florença começaram 
a usar o termo para se referir à 
mesa utilizada para a troca das 
moedas. Há quem diga que eles 
usaram a expressão porque era 
também sobre bancos de madeira 
que ficavam sentados nas praças 
esperando para fazer as transa-
ções com os clientes. Seja como 
for, o fato é que o objeto criado 
tendo como função principal ape-
nas permitir que alguém se sen-
tasse acabou se transformando 
em sinônimo de uma das indús-
trias mais importantes do mundo.

Ao observamos o que está 
acontecendo no nosso tempo, 
podemos usar a imaginação para 
afirmar que outro objeto criado 

com função diferente pode subs-
tituir os assentos na forma de re-
presentar a atividade financeira. 
É o telefone celular. 

A 26.ª edição da Pesquisa Febra-
ban de Tecnologia Bancária, reali-
zada pela Deloitte, revelou que as 
transações com movimentação fi-
nanceira por aplicativos de celular 
saltaram 70%, no Brasil em 2017, 
impulsionadas pelo crescimento 
do pagamento de contas (+85%), 
transferências/DOC/TED (+45%), 
contratação de crédito (+141%) e 
investimentos/aplicações (+42%). 
De acordo com o estudo, no acu-
mulado do ano, foram realizadas 
25,6 bilhões de transações por 
meio do canal mobile, o que signi-
fica uma alta de 38% em relação a 
2016. Esse montante é equivalente 
a 35% de um universo de 71,8 bi-
lhões de operações.

Ao refletir sobre esses núme-
ros, o diretor setorial de Tecno-

logia e Automação Bancária da 
Febraban, Gustavo Fosse, afir-
mou que todo esse processo vem 
sendo reforçado pelo alto volu-
me de recursos destinados pelos 
bancos ao setor. 

Ele citou números da pesquisa 
segundo os quais os investimen-
tos com software cresceram 15% 
em relação a 2016 e em tecnolo-
gia chegaram ao patamar de 50% 
de todo o orçamento dos ban-
cos. Hardware consumiu 32% 
dos investimentos e telecom os 
18% restantes. “O desempenho 
do mobile banking reflete o in-
vestimento maciço da indústria 
em usabilidade e oferta de novos 
serviços”, disse.

BANCOS SE CONSOLIDAM 
COMO INDUTORES DO 
USO DE MEIOS DIGITAIS

Se é válida a analogia segundo 
a qual o telefone celular pode vir 

dados do setor
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Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Nota: Os investimentos e as despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware 

Tipo de transações em bilhões

Internet e mobile banking seguem como principais meios de oferta de serviços
bancários no Brasil; participação é de 58%

a ser sinônimo de instituição fi-
nanceira, também é verdade que 
esses aparelhos não são detento-
res da exclusividade na busca do 
consumidor por formas moder-
nas, ágeis e seguras de obter ser-
viços bancários. 

A Pesquisa Febraban de Tec-
nologia Bancária 2018 trouxe a 
revelação de um maior ritmo de 
adoção de agências pelo conceito 
digital, com atendimentos fei-
tos por meio de chats, telefone, 
e-mail ou videoconferência. O 
número de agências com forte 
oferta de serviços com essas ca-
racterísticas triplicou em relação 
a 2016:  são 373 em 2017, ante 101 
do ano anterior.

Enquanto isso, o internet 
banking também registrou avan-
ço. Nos doze meses do ano passa-
do, foram realizadas 15,8 bilhões 
de transações (+2%) por esse 
meio. O número de transações 
com movimentação financeira 
aumentou 6%, saltando de 3,4 bi-
lhões de operações em 2016 para 
3,6 bilhões em 2017. Juntos, mo-
bile e internet banking contabi-
lizaram 5,3 bilhões de operações 
com movimentação financeira 
em 2017. No geral, os dois canais 
têm 58% de participação no total 
das operações (com ou sem mo-
vimentação financeira).

BANCO TRADICIONAL 
RESISTE E BUSCA 
ADAPTAÇÃO

Apesar das investidas digitais, 
o formato tradicional de aten-
dimento por meio de agências 
mantém a relevância. A pesquisa 

33
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Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Nota: Os investimentos e as despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware 

Com movimentação financeira Sem movimentação financeira

Mobile banking teve crescimento de 70% das transações com movimentação financeira

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Nota: Os investimentos e as despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware 

Mobile banking Internet banking

Alta nas transações de crédito, investimentos e aplicações no mobile banking reflete a 
ampliação dos serviços

mostrou que em 2017 o número 
de agências tradicionais teve uma 
ligeira queda, mas isso teria acon-
tecido muito em função das re-
centes aquisições que levaram os 
bancos a eliminarem as sobrepo-
sições existentes na rede bancária. 

A avaliação mostrou que o 
avanço dos meios digitais tem 
provocado nas agências tradi-
cionais a busca por uma reade-
quação do seu modelo de ne-
gócios no sentido de que elas 
passem a adquirir um papel mais 
consultivo.

Esse novo formato comporta-
ria funcionários preparados para 
atender às novas necessidades e 
questionamentos trazidos pelos 
clientes. Segundo a pesquisa, o 
número de postos especializados 
de atendimento bancário (PABs) 
teve um leve aumento, de 3%, em 
2017, enquanto o número de pos-
tos de atendimento eletrônico 
(PAEs) teve movimento oposto, 
com ligeira queda de 6%. Assim, 
como nos anos anteriores, a rede 
de ATMs também teve uma pe-
quena queda em 2017.

VOLUME DE INVESTIMENTO 
BRASILEIRO CRESCE MAIS 
DO QUE A MÉDIA MUNDIAL

Independentemente da forma 
como se chame ou vá se chamar 
no futuro, o fato é que, em 2017, 
o setor financeiro brasileiro fez 
investimentos e despesas em 
tecnologia que mostraram mais 
uma vez sua  robustez . 

Ao todo, esses investimentos 
somaram 19,5 bilhões de reais, 
apontando para um aumento de 
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Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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Além da facilidade de realizar pagamentos e transferência pelos canais digitais, a
segurança dos apps bancários contribui para esse crescimento

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Agências e PAB’S ATM’S

Nota: Os investimentos e as despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware 

Há uma tendência de preferência digital dos cliente bancários

Mobile banking Internet banking

Internet e mobile banking seguem como principais meios de oferta de serviços
bancários no Brasil; participação é de 58%

5% em relação ao ano anterior. 
Quando observada em dólares, a 
alta foi de 15%, acima da média 
mundial, que é de 3,6%, segundo 
dados da Gartner. 

Em relação às outras ativida-
des da economia, o setor finan-
ceiro divide a liderança dos inves-
timentos em tecnologia apenas 
com o governo, que, historica-
mente, é o segmento de mercado 
que mais investe na área. 

As transações bancárias em 
2017 somaram 71,8 bilhões, com 
alta de 10% contra os 65,4 bilhões 
de 2016. “A indústria bancária 
brasileira segue robusta, madura 
e comprometida com os avanços 
tecnológicos presentes na socie-
dade”, avalia Fosse.  

A Pesquisa Febraban de Tec-
nologia Bancária 2018, realizada 
pela Deloitte, contou com a par-
ticipação de 24 bancos, que re-
presentam 91% dos ativos dessa 
indústria no país. O estudo foi 
feito por meio de questionário 
online aplicado às instituições 
financeiras, entrevistas com 
especialistas, consolidação de 
dados públicos e pesquisas in-
ternacionais da Deloitte, para 
ampliar e aprofundar a análise 
dos dados.

“Os resultados da pesquisa 
destacam que o DNA de trans-
formação digital dos bancos con-
siste na exploração constante de 
novas tecnologias, tendo um ob-
jetivo em comum: uma melhor 
experiência para os clientes”, fi-
naliza Paschoal Pipolo Baptista, 
sócio líder de Banking & Capital 
Markets da Deloitte. ·

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
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Robustez institucional, padrões de governança e relacionamento 
com o público, ao lado de uma estratégia de articulação com outros 
players, dão às instituições financeiras a oportunidade de orquestrar 
os movimentos de transformação digital nos vários setores da indústria

Bancos podem ser 
catalisadores de confiança 
em ecossistemas de 
exploração de dados

por Vanderlei Campos

Conectar múltiplos criadores de serviços, 
simplificar experiências de consumo, auto-
matizar cadeias de suprimentos e propor-
cionar as facilidades típicas de “banco digi-

tal” são alguns dos desdobramentos das inovações em 
plataformas, arquiteturas tecnológicas e aplicações que 
sustentam a nova geração de modelos de negócios. Ao 
mesmo tempo, à medida que a 
nuvem viabiliza o surgimen-
to de startups, a blockchain 
cria alternativas de trocas 
de valores, grandes prove-
dores globais entram com 
ofertas transversais (entre-
tenimento, mapa, pagamen-
tos etc.) e outras mudanças de 
cenário, o mundo dos serviços 
financeiros deixa de ser exclu-
sividade dos bancos. Para Mike 
Blalock, general manager do Fi-

MIKE BLALOCK, GENERAL MANAGER DA INTEL

entrevista

COM AS PLATAFORMAS, 
OS PROCESSOS E 
AS PESSOAS CERTAS, 
OS BANCOS PODEM 
ORQUESTRAR AS 
TRANSFORMAÇÕES 
BASEADAS NO 
USO DE DADOS

nancial Services Industry Group da Intel, é exatamente 
na pluralidade e no ritmo de inovação da economia 
digital que os bancos podem assumir o protagonismo 
das transformações. “O open banking tem tudo para 
ser o consolidador de dados gerados por diferentes in-
dústrias. Com as plataformas, os processos e as pessoas 
certas, os bancos podem orquestrar as transformações 

baseadas no uso de dados”, 
aponta o executivo. “Para o 
futuro, a liderança depende da 
capacidade da organização de 
lidar com os dados. O desafio 
é alavancar ativos como repu-
tação, confiabilidade e base de 
clientes, e usar dados para gerar 
valor”, acrescenta.

Responsável pelo apoio ao 
desenvolvimento de bancos e 
outros provedores de serviços 
financeiros em todo o mundo, 
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Blalock reconhece que as instituições estão “em dife-
rentes pontos da jornada”. “Há grandes oportunidades, 
mas há também trabalho a ser feito em infraestrutura, 
processos e gestão dos dados ao longo da organização. 
A questão é como se adequar ao paradigma digital. 
Não se trata de digitalizar processos; é hora de reima-
ginar como entregar serviços financeiros com base em 
tecnologias abertas e dados”, enfatiza.

Acostumado a abordar os jargões tecnológicos 
com a perspectiva de negócios, o executivo esclare-

ce que movimentos como pu-
blicação de APIs (interfaces de 
programação) e serviços em 
plataformas financeiras refle-
tem uma nova demanda com-
petitiva. Não se trata apenas de 
digitalizar processos de negó-
cios, mas de criar modelos de 
negócios. “Ao abrir suas APIs, 
os bancos aceleram a entrega 
de serviços diferenciados aos 
clientes e proveem uma expe-
riência mais rica. Em geral, eles 
não conseguem aproveitar ple-
namente os dados e o relacio-
namento com os clientes. Com 
as APIs abertas, multiplicam-se 
as fontes de serviços inovado-
res”, explica.

PRIVACIDADE, 
SEGURANÇA E 
COMPLIANCE NA BASE 
DA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

Enquanto as iniciativas de 
inovação colaborativa passam 
pela transparência e pelo inter-
câmbio de dados, as questões 
de privacidade e segurança, 
que sempre predominaram no 
setor financeiro, hoje são críti-
cas para todas as indústrias que 
lidam com informações e ser-

viços digitais. Blalock menciona que no momento os 
bancos europeus trabalham em conformidade com a 
PSD2 (de portabilidade de dados financeiros), assim 
como com a GDPR (regulação geral de privacidade 
de dados), que afeta todos os setores. “Uma regulação 
trata de exposição e outra de proteção. Podem pare-
cer objetivos conflitantes, mas no final tudo conver-
ge para a segurança e a governança de dados”, resume.

No Brasil, os bancos e provedores de servi-
ços financeiros precisam atender a regras como a 
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OS DESAFIOS NOS 
PROJETOS DE BLOCKCHAIN 
PERMISSIONADA 
SÃO PRIVACIDADE E 
ESCALABILIDADE
resolução 4.568 do Bacen, que trata de soberania 
de dados, e futuramente todas as empresas estarão 
sujeitas à lei de proteção de informações pessoais, 
aprovada na Câmara em maio. “Segurança sempre 
foi e será o foco da indústria financeira e continua-
mos a priorizar tecnologias de autenticação de end 
points, identificação de usuários, biometria, além de 
analytics e inteligência artificial aplicados a seguran-
ça. Desenvolvemos tecnologia e parcerias para criar 
ambientes de execução cada vez mais seguros em 
nossas plataformas. Mas hoje a infraestrutura tem 
de operar em um ambiente com dados de múltiplas 
fontes e sujeitos a múltiplas políticas. Mover os da-
dos ficou mais complexo; os gestores precisam de 
frameworks avançados para gerenciar a localização, 
a privacidade e as políticas para cada tipo de infor-
mação”, descreve.

O especialista observa que, ao mesmo tempo que 
o “paradigma digital” implica exposição de serviços 
financeiros a diferentes parceiros, os bancos, esta-
belecidos e regulados, são decisivos na legitimação 
tanto das transações quanto das políticas para da-
dos críticos. “Temos uma confiança racional no sis-
tema financeiro e as instituições agregam ‘seguran-
ça emocional’ à inovação em serviços. Se confio no 
banco para custodiar meu dinheiro, posso confiar 
para deixar meus dados”, avalia.

BLOCKCHAIN, IOT, 5G, INDÚSTRIA 4.0 
E OS SERVIÇOS FINANCEIROS QUE 
TRANSFORMAM A ECONOMIA

Blalock inclui a tecnologia de blockchain en-
tre as atuais “forças transformadoras”, junto com 
a nuvem, a inteligência artificial e analytics. “As 
organizações financeiras veem na tecnologia al-
ternativas imediatas para automatizar processos 

e reduzir custos. Hoje, os desafios nos projetos de 
blockchain permissionada são privacidade e esca-
labilidade. Trabalhamos com o consórcio R3 para 
entregar uma tecnologia de registros distribuídos 
com performance e gerenciamento de políticas de 
dados”, informa.

A internet das coisas (IoT) também tem des-
dobramentos nos serviços financeiros, tanto pela 
sensorização do mundo físico quanto pela possi-
bilidade de os objetos se tornarem novos pontos 
de transações. “A IoT e as redes 5G vêm juntas. E 
vemos aplicações interessantes, como telemetria na 
indústria de seguros, que, em vez de estimar riscos 
passa a medir riscos em tempo real”, exemplifica. 
“Poderemos ter dezenas de dispositivos associados 
a um cliente, o que traz desafios de integração de 
dados, autenticação e segurança”, antecipa.

Embora as inovações tenham maior visibilidade 
no front end de varejo, Blalock destaca o papel dos 
bancos na digitalização das cadeias de valor. “Ve-
mos muita inovação no B2C. Os bancos também 
começaram por aí. Os próprios usuários internos 
são consumidores digitais e queriam melhores ser-
viços. A oportunidade no B2B está em criar serviços 
financeiros embutidos em processos de negócios. O 
banco vai entrar cada vez mais no back office das 
indústrias e das cadeias de valor”, diz.

VISÃO ESTRATÉGICA 
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Segundo o especialista da Intel, a inteligência ar-
tificial (IA) fundamenta as várias facetas da trans-
formação digital, da infraestrutura tecnológica à 
entrega dos serviços. “Migramos de um ecossistema 
baseado em máquinas e sistemas para um ecossiste-
ma centrado nas pessoas”, justifica.

À medida que a transformação digital afeta todas 
as áreas da organização, ferramentas e métodos de 
gestão baseados em dados e IA também devem ter 
uma abordagem abrangente. “O erro é direcionar a 
inovação a alguns setores ou projetos específicos. No 
passado, vários projetos de BI fracassaram porque a 
ferramenta não foi democratizada. A IA tem de ser 
pensada como parte de todo o negócio”, adverte. ·
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TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NAS 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

Por RICARDO ANHESINI
Sócio líder de Serviços Financeiros 
da KPMG no Brasil. Responsável 
pela área de Serviços Financeiros 
no Brasil e na América Latina. 
Possui mais de 32 anos de 
experiência na prestação de 
serviços de auditoria e consultoria 
às entidades do segmento 
fi nanceiro, campo em que atua 
como sócio desde 1998. Trabalhou 
como líder de desenvolvimento 
de mercados, área que tem a 
responsabilidade de estruturar 
o atendimento aos principais 
clientes da organização e o 
programa de especialização 
por indústrias e setores. Possui 
extensa experiência na condução 
de trabalhos de auditoria, tendo 
exercido a função de sócio 
responsável pela auditoria 
em instituições fi nanceiras, e 
trabalhou em um grande número 
de projetos de consultoria e due 
diligence ao longo de sua carreira. 

O
s últimos dez anos trouxeram inovações sem precedentes para 
as instituições fi nanceiras com o surgimento de novos canais 
de relacionamento e automação dos modelos operacionais em 

todos os ciclos do back offi  ce. No entanto, de acordo com executivos 
do setor, a transformação apenas começou. Essa é uma das conclusões 
da pesquisa CEO Outlook 2018, conduzida pela KPMG Internacional, que 
consolidou a opinião de 120 CEOs de instituições fi nanceiras globais.

Quase metade dos entrevistados disse esperar que a onda de trans-
formações se intensifi que nos próximos três anos. A boa notícia é que a 
maioria dos CEOs parece ter a atitude correta, já que mais de dois terços 
veem oportunidades na disrupção tecnológica, e não apenas ameaças. 
Além disso, 63% disseram acreditar que as organizações que lideram já 
contribuíram para a renovação do setor.

Os entrevistados também revelaram planos para seguir incentivan-
do a inovação nos próximos anos. Cerca de 70% dos executivos plane-
jam investir mais em infraestrutura digital, tecnologias emergentes e 
inovações nos produtos e serviços. A maioria, 81%, informou que deve 
aumentar o investimento em data & analytics nos próximos três anos, 
enquanto 72% investirão mais em IoT e 66% em tecnologias cognitivas.

Os números sugerem que estabelecer o roteiro certo da mudança 
será um diferenciador crítico, com 43% dos entrevistados revelando 
preocupação com a capacidade de escolher a plataforma adequada 
de inovação, em um ambiente em que as alternativas se multiplicam 
rapidamente. A pesquisa ainda apontou quais as principais barreiras à 
inovação na visão dos CEOs: complexidade da implementação de novas 
tecnologias, disponibilidade orçamentária e  atração de talentos.

As instituições fi nanceiras precisarão superar esses desafi os rapida-
mente se quiserem participar da próxima fase da transformação digital. 
Embora a última década tenha proporcionado mudanças maciças, os 
próximos dez anos trarão um novo nível de desafi os com a constante 
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evolução dos negócios e modelos operacionais. Nesse 
sentido, destacamos a seguir os cinco elementos que 
a compilação dessa pesquisa nos revela como chaves 
para impulsionar a inovação:
• CUSTOMER EXPERIENCE. As organizações fi nancei-
ras estão desmembrando silos dentro dos negócios 
para expor uma visão única e possibilitar novos in-
sights sobre necessidades, desejos e expectativas 
dos clientes.
• INOVAÇÃO É PRIORIDADE. Responsabilidade com-
partilhada, sendo prioridade 
de diretoria e imperativo orga-
nizacional. A estratégia de ino-
vação deve ser conduzida pelo 
CEO e apoiada por executivos 
engajados.
• APRIMORAMENTO DAS CAPA-

CIDADES. Os principais bancos 
estão na vanguarda na reten-
ção de talentos para garantir a 
variedade de novas habilidades 
da equipe. Transformação no 
RH é fundamental para apoiar o 
ciclo de inovação.

• DADOS SÃO ATIVOS RELEVANTES. As principais orga-
nizações já compreendem a importância da gestão 
dos dados. Sua qualidade e acessibilidade são fato-
res fundamentais, assim como o uso da nuvem em 
arquiteturas abertas.
• PARCERIAS NÃO CONVENCIONAIS. Parcerias com 
players menos convencionais, como redes do varejo, 
provedores de serviços ou até outros bancos, estão se 
tornando comuns para inspirar e manter a inovação.

Os líderes do setor estão convencidos de que suas 
organizações podem ser prota-
gonistas na inovação bancária, 
coexistindo com os agentes de 
disrupção e com a vantagem de 
empenharem, nesse processo, 
seu conhecimento do setor e 
dos clientes, assim como seus 
melhores talentos. Mas tam-
bém reconhecem que precisa-
rão ser ainda mais ágeis e asser-
tivos para responder à velocida-
de da evolução tecnológica, e 
que a próxima onda de inovação 
será ainda mais proeminente. ·

PARCERIAS COM 
PLAYERS MENOS 
CONVENCIONAIS, 
COMO REDES DO 

VAREJO, PROVEDORES 
DE SERVIÇOS OU ATÉ 

OUTROS BANCOS, ESTÃO 
SE TORNANDO COMUNS 

PARA INSPIRAR E 
MANTER A INOVAÇÃO

4141
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OS CICLOS 
DA REVOLUÇÃO 
FINTECH

Por GUILHERME HORN
Um dos pioneiros de fi ntech no 
Brasil, atua na área há cerca de 
vinte anos. Empreendedor serial, 
teve seis startups, entre elas a 
Ágora, vendida para o Bradesco 
em 2008, e a Órama, eleita pela 
Amazon em 2012 a fi ntech mais 
inovadora do mundo. Horn é 
investidor-anjo e membro do 
board de mais de trinta startups, 
além de conselheiro da Anjos do 
Brasil e da Associação Brasileira 
de Fintechs. É também do 
board da Wayra, aceleradora da 
Telefonica, e mentor da Endeavor. 
É editor do Finnovation, o maior 
blog de fi ntech do país, colunista 
da Época Negócios e do Estadão. 
É PhD em Business e diretor de 
Inovação da Accenture.

A 
chamada Revolução Fintech pode ser dividida em quatro 
grandes ciclos. O primeiro vai de 1998 a 2007 e engloba 
o nascimento do segmento fintech e o amadurecimento 

da internet. Em 1998, nasce a PayPal nos Estados Unidos. Na 
verdade, a companhia fundada por Peter Thiel e Max Levchin 
chamava-se Confinitym, sendo PayPal um dos produtos da em-
presa, um serviço de pagamentos. Porém, tinha em seu DNA o 
uso intensivo da tecnologia e o foco na experiência do usuário.

Os primeiros anos desse primeiro ciclo foram de muita incerte-
za, dado o estouro da bolha da internet em 1999. Em 2004, o trau-
ma já havia sido superado e começaram a aparecer as primeiras 
fintechs de P2P lending, como Lending Club e Prosper. Também 
nessa época surge a Credit Karma, que oferece aos americanos 
acesso gratuito ao seu credit score, algo muito importante nos Es-
tados Unidos, uma vez que o americano médio usa o leasing com 
muita frequência para adquirir bens, como carro e casa.

O segundo ciclo da Revolução Fintech tem início em 2008, com 
a crise do subprime. A crise abalou a confiança nos grandes ban-
cos e em boa parte do sistema financeiro mundial, o que abriu 
espaço para o crescimento do segmento fintech, uma vez que o 
tamanho desses bancos deixou de estar correlacionado à solidez 
de seus balanços, até então um diferencial competitivo relevan-
te. Não é de surpreender que justamente nesse momento ocorra 
o surgimento do bitcoin e da tecnologia blockchain, tecnologias 
anárquicas que se autogerenciam sem a presença de um órgão 
intermediador ou centralizador para oferecer confiança para as 
transações entre as partes. 

Nesse segundo ciclo, os fundos de Venture Capital começam a 
olhar para o segmento fintech e as iniciativas se expandem para ou-
tras áreas de serviços financeiros. É nele que nasce a Betterment, 
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o primeiro robo advisor para in-
vestimentos, e a Transferwise, 
startup que revolucionou a forma 
de se fazer remessas de dinheiro 
entre países.

Em 2013, começa o terceiro ci-
clo da Revolução Fintech. Nesse 
ano, pela primeira vez, os investi-
mentos em startups da área supe-
ram os 5 bilhões de dólares. Nos 
cinco anos seguintes, esse valor 
chegaria próximo dos 50 bilhões 
de dólares, o que, segundo dados 
da Accenture, é cerca do dobro do que os bancos 
investiram em inovação no mesmo período. Se 
considerarmos que as startups possuem um min-
dset que estimula soluções muito mais inovado-
ras, em comparação com os bancos, é natural que, 
com o dobro do investimento, tenham inundado 
o mercado com soluções que desafiavam a forma 
tradicional de se usar serviços financeiros.

É nesse ciclo, então, que são fundadas insur-
techs de sucesso, como Clover Health e Oscar, 
assim como a exchange de criptomoedas Coinba-
se, ainda hoje uma das maiores do mundo.

O quarto e último ciclo é o que 
vivemos hoje. Até aqui, as fintechs 
trouxeram importantes contribui-
ções para a indústria financeira. 
Mas talvez as mais relevantes en-
tre elas tenham sido o aumento 
da velocidade de inovação na in-
dústria e o fato de terem colocado 
o consumidor no centro do desen-
volvimento das soluções.

Ao aumentar a velocidade de 
inovação da indústria, as star-
tups expuseram a fragilidade 

das vantagens competitivas dos bancos, antes 
sustentáveis no longo prazo, e pressionaram os 
preços para baixo. Isso deixou claro que as vanta-
gens competitivas atualmente são temporárias. E 
o segredo está em fazer com que uma vantagem 
competitiva temporária leve a outra vantagem 
temporária. Nesse processo, a chave para isso 
se tornar uma realidade chama-se colaboração. 
Não é por outra razão que os grandes bancos in-
ternacionais estão cada vez mais colaborando e 
investindo nas fintechs, mantendo-as próximas, 
como parceiras e não mais como concorrentes. ·

OS GRANDES 
BANCOS 

INTERNACIONAIS 
ESTÃO CADA VEZ 

MAIS COLABORANDO 
E INVESTINDO 

NAS FINTECHS, 
MANTENDO-AS 

PRÓXIMAS, COMO 
PARCEIRAS

4343
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O Santander começou a pavimentar seu caminho para a transformação digital há dois 
anos, quando adotou o método de desenvolvimento DevSecOps na prática Ágil, sem 
o qual, segundo o diretor executivo de tecnologia (CIO) do Santander Brasil, Marino 
Aguiar, o banco dificilmente teria capacidade para lançar tantas soluções inovadoras. 

Nesta entrevista, Aguiar traça um panorama das iniciativas, processos, tecnologias, perspecti-
vas e resultados, como a criação de mais de 140 equipes multidisciplinares, compostas por mais de 
1.300 profissionais, que trabalham segundo os novos métodos. E fala da intensa mudança cultural 
resultante da prática DevOps para garantir “foco genuíno no cliente”, experiência personalizada 
e sinergia entre canais digitais e físicos.

Os métodos de desenvolvimento ágil prepararam equipes 
multidisciplinares, otimização de projetos e redução dos prazos de entrega

Como o Santander Brasil se estruturou para a jorna-
da de transformação digital? Em que fase ou etapa 
está no momento e no que se está trabalhando?

Nossa jornada está alavancada em alguns princí-
pios fundamentais que permeiam o foco genuíno em 
nosso cliente, em busca constante de soluções cada 
vez mais simples e alinhadas com suas preferências 
para se relacionar conosco. Em um vibrante cami-
nho de transformação digital, nossa estruturação para 
potencializar um trabalho absolutamente conjunto 
entre tecnologia e negócios tem resultado em im-
portantes ganhos de eficiência na entrega dos nossos 
projetos. Mudamos radicalmente, e em escala, a forma 
como implementamos soluções, fomentando desde 

Com as fundações da 
transformação ágil 

prontas, inovações do 
Santander ganham escala 

MARINO AGUIAR, CIO DO SANTANDER BRASIL

2016 um método de implementação de software co-
nhecido como desenvolvimento ágil escalado. Reú-
ne equipes multidisciplinares (tecnologia e negócios) 
com autonomia para testar rapidamente e se adaptar 
a feedbacks frequentes. Atingimos maturidade em 
um ciclo virtuoso de comunicação intensa, lado a 
lado, muito mais simples e direta entre as áreas, ante-
cipando a realização de resultados. Hoje, já contamos 
mais de 1.300 profissionais engajados nesse modelo de 
trabalho, distribuídos por mais de 140 equipes ágeis 
e cobrindo aproximadamente 70% de todos os nos-
sos projetos. Nessa intensa mudança cultural, também 
temos conseguido acelerar, simplificar e aumentar a 
qualidade por meio de uma prática conhecida como 

por Edilma Rodrigues

entrevista
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DevOps. Mistura de cultura e tecnolo-
gia com foco em automação, a prática 
DevOps tem altíssima sinergia com os 
métodos e frameworks ágeis e promo-
ve uma conexão muito mais eficiente 
entre os desenvolvedores de software 
e as equipes de operação de TI.

Quanto o Santander otimizou seus 
projetos de inovação desde que ado-
tou, em 2016, o ciclo de desenvol-
vimento DevSecOps na prática Ágil? 

A adoção escalada de DevSecOps 
tem trazido resultados expressivos 
em nossa eficiência, contribuindo para 
mais qualidade no lançamento de nos-
sas soluções, redução dos “cycle times” 
(tempo total entre a concepção de uma 
ideia e sua implantação) e também dos 
custos no desenvolvimento e manu-
tenção dos nossos softwares. Com uma 
cultura forte pela simplificação e em-
preendedorismo para adoção e atuali-
zação constante de tecnologias para au-
tomação, temos conseguido praticar em 
grande escala o princípio chamado “integração contí-
nua”. Por esse princípio, que se alavanca no máximo 
potencial de automações, as atividades de desenvolvi-
mento de software passam a confiar em revisões e vali-
dações automáticas de qualidade, incluindo regressões 
de testes e validação contra riscos de vulnerabilidade 
tão logo sejam disponibilizadas versões ainda parciais 
dos códigos de programação. Na maturidade que já 
atingimos, conseguimos reduzir de forma significati-
va os procedimentos manuais de revisão de qualida-
de, tipicamente mais lentos, limitados quanto à am-
plitude das checagens e suscetíveis a falhas humanas.

 Acreditamos que as pavimentações de TI, incluin-
do nossa adoção massificada de DevSecOps, têm sido 
fundamentais para otimizar nossos projetos, reduzin-
do seus prazos de entrega. Caso não tivéssemos nos 
preparado com as fundações e industrialização na 
adoção de framework ágil e DevSecOps, dificilmente 
teríamos sido capazes de realizar o volume de lança-

mentos dos últimos dois anos em soluções inovadoras 
para nossos clientes, como o Santander Way, Santan-
der Pass, transferências internacionais por blockchain, 
intensa digitalização nas agências (“paperless” para 
documentações de nossos clientes), biometria, abertu-
ra digital de contas, novo internet bank, app de finan-
ciamento de veículos, entre outros.

Ainda no contexto da transformação digital, como 
você avalia o processo de mudança cultural no San-
tander? Já é possível afirmar que o cliente é o centro 
e que há personalização do atendimento? Por quê?

O Santander embarcou totalmente nessa proposta 
de transformar as relações dos nossos clientes, para 
se tornar cada vez mais digital. Já temos uma oferta 
completa nos canais digitais. Reestruturamos nosso 
modelo organizacional, com a introdução do méto-
do Ágil, o que permitiu velocidade nas entregas e na 
solução de problemas e demandas. Para isso, foi cria-
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do na sede Santander o Espaço Geração Digital, com 
mesas de trabalho multidisciplinares e colaborativas, 
dando flexibilidade e agilidade nas entregas. Além 
disso, focamos em UX e num mix de pessoas, com 
formações diversas (antropólogos, designers, arquite-
tos e muito mais) e diferentes experiências de traba-
lho. Juntamos quem veio do mercado com quem já 
trabalhava no banco, enfim, revolucionamos nossa 
forma de trabalho. 

O foco do Santander é melhorar a experiência dos 
clientes e, com clientes cada vez mais digitais, que uti-
lizam o Internet Banking e o mo-
bile todos os meses, investir em 
experiências digitais cada vez 
melhores, mais inovadoras e 
que os ajudem a acessar os 
serviços do banco e a ge-
renciar suas finanças. Essa 
é uma prioridade e o foco 
do Santander. Estamos tra-
balhando para ofertar produtos 
e serviços contextualizados para 
os nossos clientes, entendendo seu 
momento de vida (customer service 
será contextual). 

Além disso, a oferta deve ser om-
nichannel, proporcionando um me-
lhor atendimento e uma experiência 
única e personalizada, com sinergia 
entre os canais digitais e físicos, in-
tegrando tudo e possibilitando que o cliente escolha o 
canal do banco com o qual quer se relacionar.

O Santander Brasil lançou recentemente o 
Santander One Pay FX, que utiliza tecnologia 
blockchain para seus clientes fazerem transferên-
cias internacionais. Como está a utilização desse 
serviço? Quais outros serviços estão previstos para 
serem lançados usando essa tecnologia?

O One Pay Câmbio foi muito bem aceito pelos 
clientes e está sendo cada vez mais utilizado. Neste 
momento, o serviço está disponível no APP Santan-
der para os clientes dos segmentos Select e Private em 
suas transferências em libras esterlinas para o Reino 

Unido. Em breve, estará disponível para os demais 
segmentos PF, abrangendo mais países e moedas.

Adicionalmente à implantação do One Pay, o 
Santander tem investido em constante atividade de 
pesquisa e desenvolvimento no Brasil e em âmbito 
global. No nosso mercado local, participamos de um 
grupo de trabalho sobre blockchain na Febraban, 
no qual os associados colaboram na exploração da 
tecnologia. Há quase um ano e meio provando dife-
rentes opções de plataformas blockchain, esse grupo 
de trabalho tem implementado interessantes provas 
de conceito. Em 2017, por exemplo, foi implemen-

tada uma solução experimen-
tal para identidade digital de 
clientes no sistema financeiro 
nacional. Essa proposta explo-
rou o potencial de uma melhor 
experiência dos clientes ao fa-
cilitar seu relacionamento com 
várias instituições do sistema 
financeiro. Por meio de um 
reaproveitamento digital segu-
ro, rápido e íntegro de dados 
cadastrais, a prova de conceito 
demonstrou uma simplificação 
para os clientes e também opor-
tunidade de redução de custos 
operacionais no back office das 
instituições. Em nossa operação 
global, também promovemos 

atenção importante sobre a tecnologia, incluindo in-
vestimento de nosso fundo Innoventures, com apor-
tes, colaboração e parceria com três startups focadas 
em soluções blockchain. Exploramos pesquisas com 
diferentes opções de plataforma blockchain (como 
Hyperledger, Ethereum, Quorum, Corda), incluindo 
nosso papel de membro de uma aliança internacio-
nal (Ethereum Enterprise Alliance) sobre uma das 
maiores e mais promissoras plataformas blockchain, 
chamada Ethereum. Vemos muitas possibilidades de 
solução de negócios a explorar com o uso de smart 
contracts que podem reger os eventos, direitos e de-
veres em modelos descentralizados e com desinter-
mediação, como é o modelo base de blockchain. ·

REESTRUTURAMOS 
NOSSO MODELO 
ORGANIZACIONAL, 
COM A INTRODUÇÃO 
DO MÉTODO ÁGIL, 
O QUE PERMITIU 
VELOCIDADE 
NAS ENTREGAS 
E NA SOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS E 
DEMANDAS

entrevista
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S
e até pouco tempo atrás era necessário usar argumentos 
para convencer os executivos sobre a necessidade de bus-
car a inovação, agora não é mais. O momento atual é o de 

perseguir a “inovação da inovação”, conforme palavras usadas 
nas próximas páginas, em que alguns dos principais executivos de 
companhias de TI apresentam suas opiniões a respeito dos novos 
caminhos da indústria. 

Segundo eles, não basta mais apresentar uma novidade para 
o mercado e passar anos desfrutando do sucesso alcançado. Os 
novos tempos exigem um processo contínuo de oferta de alter-
nativas diferenciadas para a execução das tarefas do dia a dia. Na 
maioria das vezes, esse patamar não é alcançado de forma indivi-
dual. Exige-se uma capacidade de cooperação e coinovação para 
atuar em um ecossistema integrado com diferentes players. 

É consenso que nessa estrutura os dados assumem papel rele-
vante e, por isso, têm impulsionado a utilização do open banking, 
modelo que, por meio de APIs, possibilita que outras empresas, 
como fi ntechs, parceiros e até mesmo comunidades de desenvol-
vedores, elaborem aplicações que levem valor e experiência posi-
tiva ao cliente fi nal.

Fala-se ainda na infl uência de tecnologias como blockchain e 
machine learning, além de conceitos inovadores, como o experien-
ce center, que permite conectar consumidores, funcionários e to-
dos os canais de interação com soluções inteligentes, em tempo 
real e de maneira personalizada.

Esses e outros aspectos são apresentados em detalhes nos 
artigos da seção . Eles podem ser vistos como um alerta, mas tam-
bém como um combustível. Encha o tanque e acelere a inovação. ·

Indústria financeira acelera 
busca por tecnologias que 
permitam inovar cada vez mais
Uso de dados para 
construir novos 
negócios, interação 
com clientes e 
digitalização são as 
práticas do momento

ponto de vista
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Celso Sato
Presidente 
da Accesstage

Otimize tempo e 
ganhe produtividade 
em seu departamento 
fi nanceiro

 Especialista em conectividade financei-

ra e pioneira em soluções para intercâmbio 

de dados financeiros, a Accesstage otimiza a 

gestão da cadeia financeira de seus clientes e 

garante integridade e segurança nas vendas, 

pagamentos e recebimentos para todos os en-

volvidos – empresas, fornecedores, adquiren-

tes, bandeiras e bancos.

Com uma base de mais de 120 mil empresas 

conectadas, parceira de mais de oitenta bancos 

e mais de vinte adquirentes/operadoras de car-

tões, passam mensalmente pela sua platafor-

ma mais de 750 milhões de transações.

A companhia foi a primeira empresa do seg-

mento a conquistar a certificação Payment 

Card Industry – Data Security Standard (PCI-

-DSS), que a consagra como uma das maio-

res e melhores representantes da indústria 

de cartões de crédito existentes no mercado. 

Com a Accesstage, você tem um canal único 

de comunicação com seus parceiros, menos 

burocracia e mais produtividade para toda a 

cadeia financeira. ·

Andrea Fodor
Diretora regional 
de Vendas para o 
Mercado Financeiro 
da Cisco Brasil

No mundo atual, 
a experiência 
do cliente é tudo

A relação entre clientes e empresas mudou 

de forma dramática. A tecnologia transformou 

a maneira como pessoas e marcas interagem 

em diversos níveis e em todos os setores eco-

nômicos. Não há exceção à regra. Oferecer uma 

experiência rica para usuários cada vez mais di-

gitais é mais que uma obrigação, é uma questão 

de sobrevivência para as organizações.

Quem atua no setor financeiro conhece bem 

essa mudança no eixo do consumo. Hoje em dia, 

o banco precisa estar em qualquer lugar. Os ca-

nais mobile e web se transformaram na agência 

de maior movimento de um banco (às vezes, sua 

única agência – como comprovam as centenas 

de fintechs que atuam no mercado brasileiro). 

Oportunidades digitais começam com uma 

estratégia sólida focada para a construção da 

arquitetura de TI que habilite a inovação. So-

mente com uma infraestrutura tecnológica que 

entende contextos de negócios, se adapta a 

mudanças de maneira dinâmica e se protege de 

forma abrangente será possível ter uma melhor 

experiência do cliente com agilidade, flexibilida-

de, desempenho e segurança. ·
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Inovação baseada 
em dados

Cada vez mais os bancos digitais devem fo-

car em inteligência analítica durante todo o 

ciclo de vida do cliente: da adesão e engaja-

mento à plataforma digital, das transações co-

tidianas, da gestão do dinheiro e dos objetivos 

e sonhos até o atendimento eficiente – auto-

matizado e com aprendizagem contínua. Para 

cada fase e desafio de negócio são aplicados 

algoritmos diferenciados, como o KYC (Know 

Your Customer), para adesão, ou o NBO (Next 

Best Offer), para recomendação de produto fi-

nanceiro, para citar apenas exemplos práticos.

A abordagem digital e analítica terá papel 

cada vez maior como mecanismo habilitador 

para o negócio, e, para suportar as empresas 

nessa jornada, a Dell EMC Brasil montou um 

time de especialistas que atua em uma fábri-

ca de analytics local, além do Brazil Research 

Data Center (BRDC), que conta com mais de 

55 patentes desenvolvidas no Brasil.

Temos como missão apoiar as instituições 

financeiras na construção de  uma jornada de 

analytics baseada em prova de valor, come-

çando pequena, porém demostrando resulta-

dos rápidos e relevantes para a operação, de 

forma a pavimentar um crescimento estrutu-

rado, aproximando a TI das áreas de negócios 

e as empresas de seus usuários finais. ·

Giampaolo 
Michelucci
Vice-presidente e general 
manager de Enterprise 
da Dell EMC Brasil

Antonio João Filho
Diretor executivo 
comercial para Mercado 
Financeiro da Embratel

Digitalização: 
um caminho sem volta

Poucos setores da economia brasileira cres-

ceram tanto com a transformação digital quan-

to o financeiro. Se até pouco tempo atrás era 

preciso ir às agências bancárias para realizar 

operações, hoje os canais digitais já são os prin-

cipais meios para as transações financeiras. 

A digitalização é um caminho sem volta para 

as instituições, que precisam atender consumi-

dores cada vez mais conectados e multitarefas. 

Não à toa, o setor investiu 19,5 bilhões de reais 

em 2017, segundo a Febraban.

Importante parcela do orçamento foi dire-

cionada a soluções de nuvem, mobilidade e se-

gurança, essenciais para a disponibilidade e a 

proteção das operações. A tendência é que o 

segmento siga no processo de digitalização e 

aumente o investimento em tecnologias como 

inteligência artificial e computação cognitiva. 

O setor já evoluiu muito em termos de 

transformação digital, e esse avanço não pode 

parar. Para se manter na vanguarda da inova-

ção tecnológica, o segmento financeiro terá 

de seguir em constante processo de transfor-

mação digital. ·

ponto de vista
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 Transformação digital
Ao longo de nossos 25 anos de mercado, pude-

mos vivenciar diferentes momentos na história 

da automação bancária, como o surgimento da 

internet e a modernização de serviços ao cliente 

com base nessa nova maneira de comunicação. 

A transformação digital está fazendo com 

que os bancos aprimorem seus processos com 

o objetivo de melhorar a sustentabilidade do 

negócio. Ao mesmo tempo, eles têm de fazer 

evoluir significativamente seus canais de aten-

dimento para satisfazer um consumidor cada 

vez mais exigente, que deseja resolver suas 

necessidades de forma rápida e descomplicada 

e que já não quer interagir com humanos para 

coisas simples de seu cotidiano. 

Tecnologias como blockchain e machine le-

arning, e conceitos como open banking estão 

chegando para transformar. Muitas dessas mu-

danças vêm pelas fintechs, que, com um pro-

pósito revolucionário para muitos dos serviços 

oferecidos no mercado, trazem mais inovação e 

tecnologia  para o dia a dia da população.

A onipresença dos smartphones tem sido um 

dos propulsores dessa transformação. O avanço 

desse canal de atendimento (inclusive na subs-

tituição dos cartões bancários) só mostra que 

ainda teremos muitos desafios pela frente. ·

Mário Malagutti
Diretor de Negócios 
da Fóton Informática

Maurício Ruiz
Diretor geral 
da Intel Brasil

Dados: o novo 
petróleo que move a 
transformação digital

A digitalização e, em especial, a mobilidade 

dos serviços bancários são uma realidade irre-

futável. Essa tendência continuará crescendo 

nos próximos anos e, com ela, a necessidade de 

as instituições compreenderem de forma ágil 

o comportamento do consumidor e, ao mesmo 

tempo, desenvolverem produtos e serviços per-

sonalizados, com um atendimento de qualidade 

e relacionamento com a marca. 

Para as instituições competirem nesse cená-

rio digital, inclusive com os novos entrantes, é 

necessário que elas rompam com os modelos 

tradicionais de TI, passando a ter uma TI mais 

flexível, na qual o uso efetivo de dados e de pro-

cessos analíticos permitirá a obtenção de vanta-

gem competitiva. 

Esse movimento já pode ser observado na 

China, nas maiores instituições financeiras do 

mundo , onde offloading de mainframe e adoção 

da arquitetura Intel X86 como padrão estão ala-

vancando um novo modelo de prestação de ser-

viços financeiros digitais.

Se os dados são hoje a maior moeda do mundo 

– o novo petróleo, como dizemos na Intel –, te-

mos como missão acelerar essa transformação 

para o uso inteligente deles e para o aumento de 

produtividade no desenvolvimento de soluções 

analíticas com uso de inteligência artificial. ·
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Marcelo Zuccas
VP de Vendas para o 
Mercado Financeiro na 
AL e Caribe e diretor
geral do Brasil da NCR

Agregar para 
transformar

A transformação digital está revolucionando o 

modo como as empresas têm se relacionado com 

seus clientes, promovendo mudanças que vão 

muito além da oferta de um produto ou serviço 

e alcançando um nível de excelência em inovação 

e experiência com o consumidor, incentivando o 

surgimento de novos modelos de negócios ba-

seados em suas principais expectativas, para a 

geração de valor.

Investir em tecnologia deixou de ser apenas 

uma opção e passou a ser uma necessidade. 

E para o mercado financeiro não é diferente. É 

preciso cada vez mais oferecer serviços e solu-

ções integradas, que garantam um maior nível 

de segurança e assertividade em consultas, in-

vestimentos e transações, aprimorando o atendi-

mento e estabelecendo conexões maiores e mais 

personalizadas.

Para nós da Locaweb Corp, toda solução é ex-

clusiva e todo cliente é nosso parceiro. Com mais 

de mil projetos personalizados, trabalhamos 

com tecnologia de ponta e uma equipe especia-

lizada em inteligência de negócios para entregar 

resultados expressivos. Conduzimos a transição 

dos seus dados para a nuvem com rapidez e se-

gurança, para que sua jornada seja feita da me-

lhor maneira possível. ·

O mercado financeiro continua a evoluir e a di-

versificar a maneira de ofertar serviços no mun-

do digital, sendo esse um grande desafio para a 

concorrência entre as empresas, impulsionadas 

a atender às expectativas dos clientes e a gerar 

lucros com soluções de tecnologia que tornem 

essa transformação possível. 

Uma das ondas da mudança e inovação no 

setor é o surgimento das fintechs e dos ban-

cos digitais, complementares aos módulos tra-

dicionais, pois  hoje sabemos que os clientes 

mais satisfeitos são aqueles que têm a opção 

de utilizar uma combinação de serviços digitais 

e de agências. 

Soluções como inteligência artificial e machi-

ne learning ganham força na digitalização dos 

processos e sistemas de ponta a ponta, princi-

palmente no que diz respeito à segurança dos 

dados, prioridade máxima das empresas no 

mundo conectado. 

Com tanta coisa para levar em conta – da 

evolução das tecnologias até as mudanças nas 

expectativas dos clientes e as novas demandas 

regulatórias –, nunca foi tão importante para o 

mercado apresentar as estratégias certas para 

a transformação e a inovação digital. ·

Transformando 
negócios em parcerias 

Alexandre 
Glikas
Diretor geral Locaweb 
Corp e CLluster2GO

ponto de vista
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O poder do 
experience center 

Um conceito que está ganhando força no 

mercado é o experience center, a integração de 

soluções analíticas e de otimização da força de 

trabalho com recursos de cloud. Por meio desse 

experience center, é possível conectar consumi-

dores, funcionários e todos os canais de intera-

ção com soluções inteligentes, em tempo real, 

de maneira personalizada. 

Nas instituições financeiras, as soluções de 

analytics, cloud e inteligência artificial podem 

atuar em conjunto para compreende r o compor-

tamento do usuário, identificar suas necessida-

des, tirar suas dúvidas e surpreendê-lo com um 

atendimento mais ágil e eficiente.

O uso de aplicações avançadas em todos os 

elementos do contact center permite que as or-

ganizações reinventem o atendimento e adap-

tem as interações à personalidade do funcioná-

rio e à compreensão da intenção do cliente ao 

longo de sua jornada.

Conforme a automação evolui, aumentam 

também as possibilidades para que o contact 

center se torne um verdadeiro centro de exce-

lência. As novas soluções criam insights de ne-

gócios, que poderão se converter em oportuni-

dades e fidelização na era em que o poder está 

cada vez mais na mão do cliente. ·

Luiz Camargo
General manager 
da Nice para o Brasil 
e Cone Sul

Wagner Coppede
Diretor de Soluções 
e E ngenharia da 
NEC no Brasil

O ser humano é 
a chave para a 
reinvenção da 
tecnologia

A sociedade lida com desafios que surgiram 

após a introdução massiva de tecnologia e da 

elevada penetração da internet e da mobilidade 

no setor bancário. Na visão da NEC, essas ques-

tões podem ser resolvidas por meio da conver-

gência das tecnologias e das pessoas, com a 

fusão do mundo virtual e do real, habilitando o 

uso seguro de serviços financeiros pela adoção 

de meios de identificação individual, que se uti-

liza de características físicas únicas, existentes 

no nosso corpo, como as características faciais, 

a impressão digital, o retorno do som da cavida-

de auricular, a voz e a íris do olho.

Há mais de meio século, a NEC lidera o campo 

de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

de autenticação biométrica, propiciando flexibi-

lidade na adoção de plataformas e confiabilida-

de para conectar pessoas para um futuro segu-

ro e próspero.

A solução de reconhecimento facial da NEC, 

por exemplo, está sendo aplicada de forma am-

pla na prevenção de fraudes no varejo, possibi-

litando a redução de mais de um 1 bilhão de re-

ais em transações fraudulentas no Brasil só em 

2017. Plataformas como essa vêm para substi-

tuir coisas que a própria tecnologia nos fez acu-

mular, como senhas, cartões etc. ·
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Adriana Silva
Head de Analytics 
do SAS Brasil

Nos últimos anos, o conceito de inteligência 

artificial (IA) – tão conhecido pelo grande público 

por meio da série Black Mirror e de filmes como 

2001 – Uma Odisseia no Espaço e Blade Runner 

– ganhou tamanha importância que, no meio cor-

porativo, é tratado como elemento fundamental 

para garantir o sucesso dos negócios frente aos 

avanços da tecnologia.

No setor financeiro, em que a inteligência 

artificial se faz presente especialmente nos 

grandes bancos, não poderia ser diferente. Isso 

pode ser constatado, por exemplo, na detecção 

de fraudes e de comportamentos de risco, bem 

como em estratégias que busquem melhorar 

o atendimento e o contato com os clientes por 

meio de conteúdos personalizados – em ambos 

os casos tendo o suporte da tecnologia de reco-

nhecimento facial.

Par a o SAS, o Brasil apresenta-se como um 

mercado muito promissor para as aplicações 

da IA no setor financeiro e em outras indústrias, 

por ser uma tecnologia em constante evolução. 

Trata-se de uma perspectiva positiva e que leva a 

empresa a seguir investindo no desenvolvimento 

de soluções que melhor atendam às principais 

demandas desse mercado. ·

Paulo Marcelo
CEO da Resource IT

A transformação digital remodelou o mer-

cado financeiro e o uso da tecnologia tornou o 

setor muito mais ágil, unindo maior eficiência 

operacional a uma melhor experiência para os 

clientes. Vivemos em um mundo acelerado e 

mais exigente, que requer inovações em tempo 

real, baseadas nas expectativas dos consumi-

dores, nos seus hábitos e na evolução tecnoló-

gica. Com a explosão do uso dos smartphones 

e a crescente facilidade de acesso, as pessoas 

passam todo o tempo conectadas,  em qualquer 

lugar, ditando necessidades e tendências na 

era digital.

Empresas que não inovam continuamente 

em produtos e serviços, mantendo-se presas 

à forma tradicional de relacionamento, estão 

fadadas à implacável perda de mercado. Para 

viabilizar a expansão dos negócios, a fideliza-

ção de clientes e o consequente aumento dos 

lucros, é imprescindível que as companhias in-

vistam consistentemente em tecnologia orien-

tada a facilitar e simplificar a vida das pessoas, 

além de aprimorar os processos e sua própria 

eficiência. Prontidão e agilidade para aplicar a 

“inovação da inovação”, cooperando e coino-

vando num ecossistema integrado com dife-

rentes players, permitirão que o setor financei-

ro vá além do digital. ·

Indo além 
do digital

IA: um mercado 
promissor
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Business 4.0
Com cinquenta anos de experiência, a Tata 

Consultancy Services (TCS) é uma empresa de 

serviços de TI, consultoria e soluções corporati-

vas que oferece resultados reais para negócios 

globais, associando-se a muitas das maiores 

empresas do mundo para acompanhá-las em 

suas jornadas de transformação rumo ao mode-

lo Business 4.0.  

A TCS possui consultores próprios e um 

portfólio integrado de serviços de TI, BPS, infra-

estrutura, engenharia e testes de qualidade de 

software, que engloba soluções como Agile e 

desenvolvimento de devops; automação de ga-

rantias; blockchain – transações seguras; BPS 

– terceirização de back office e automação de 

RPA, transformação digital; big data e  analytics; 

back office zero; migração de waterfall para 

Agile; governança e prevenção de fraudes; auto-

mação de data center e experiência no mercado 

de capitais, entre outras.

Todo esse portfólio auxilia as empresas do 

setor de bancos e serviços financeiros com 

soluções que empoderam organizações para 

responderem rapidamente às mudanças de 

mercado e se adaptarem à era do Business 

4.0. Nossas ofertas combinam aceleradores 

de soluções customizáveis com a expertise ad-

quirida pelo engajamento com bancos globais, 

instituições regulatórias e de desenvolvimento, 

bem como organizações financeiras diversifi-

cadas e especializadas. ·

Tushar Parikh
Country Head 
da TCS Brasil 

Open banking 
é o futuro

Melhorar a experiência do cliente é uma ques-

tão de ordem para todas as organizações que 

querem se destacar num mercado cada vez mais 

competitivo e conectado, especialmente quando 

o assunto é se posicionar bem para o novo perfil 

de comportamento dos milênios. No segmento 

financeiro, a busca por agilidade e inovação tem 

sido um desafio interessante, que muitas vezes 

tem levado instituições tradicionais a se aproxi-

marem das fintechs. 

As organizações financeiras sabem que este 

é o momento de repensar como novos negócios 

podem contribuir para aprimorar a interação com 

o usuário, aumentar a receita e usar o potencial 

que a transformação digital oferece.

Nesse ecossistema de inovação, os dados assu-

mem um papel relevante, que tem impulsionado a 

utilização do open banking, modelo que possibilita 

– por meio de APIs – que outras empresas (finte-

chs, parceiros e até mesmo comunidades de de-

senvolvedores) elaborem aplicações que tragam 

valor e experiência positiva ao cliente final. 

Os bancos perceberam que a tendência do 

omnichannel é um caminho sem volta. Num 

futuro próximo, é possível que o cliente tenha 

atendidas suas demandas, inclusive financei-

ras, ao estabelecer conexões com suas redes 

sociais, outros aplicativos e dispositivos IoT que 

surgirão para oferecer uma experiência diferen-

ciada ao consumidor. ·

Mônica Herrero
CEO da Stefanini Brasil

55

ABB_2018_MIOLO.indd   55 13/06/2018   11:20:10



anuário brasileiro 
de bancos56

ponto de vista

Luiz Carlos Rego
Vice-presidente 
da Unisys para Indústria 
Financeira, América 
Latina

O estudo Unisys Retail Banking Insights mos-

tra que muitos bancos buscam maneiras de se 

reinventar para atuar no ambiente digital. No 

entanto, preocupações com segurança e con-

fiança podem impedir a adoção desse formato. 

Como uma estratégia omnichannel pode tra-

zer benefícios ao consumidor sem comprometer 

a segurança? Listamos três pontos relevantes 

nesse processo:

Experiência bancária consistente: para se 

destacar no mercado, é preciso oferecer uma ex-

periência consistente, sem interrupções e com 

omnicanalidade, permitindo uma experiência di-

gital completa. 

Automação e analytics: estudos da Unisys 

mostram que o custo médio global para adquirir 

e configurar uma conta de cliente em uma agên-

cia é de 350 dólares. Configurar a mesma con-

ta online de forma automatizada reduz o valor 

para 140 dólares.

Segurança avançada: deixe as senhas para trás 

em favor da biometria física e comportamental, e 

crie resiliência com redes e ecossistemas defini-

dos por software e com microssegmentação. 

Com esses três pontos incluídos e conside-

rados no plano de transformação digital, esta-

remos garantindo confiança na experiência dos 

clientes e do mercado. ·

Luiz Stefani
Diretor de 
Autoatendimento 
da TecBan

Nos últimos anos, o desenvolvimento tec-

nológico provocou uma verdadeira revolução 

digital no setor bancário. O autoatendimento 

ganhou ainda mais relevância e os novos ca-

nais cresceram.

 Há 35 anos, a TecBan trabalha para pro-

mover a inclusão financeira da população 

brasileira e construir soluções que conectam 

bancos e sociedade. Nesse tempo, nos capa-

citamos para operar no mercado de meios de 

pagamento como integradores dos ambientes 

físico e digital, fazendo a interligação de todos 

os canais.

 Esse olhar para a inovação está em cons-

tante desenvolvimento. Hoje, o Banco24Horas 

já oferece a possibilidade de os clientes rea-

lizarem operações sem cartão, graças a um 

sistema de segurança que é modelo de tecno-

logia para todo o mundo, com recursos pionei-

ros de multibiometria.

 No futuro próximo, será possível iniciar ope-

rações no celular e concluir nos caixas eletrô-

nicos, aprimorando a experiência e garantindo 

mais eficiência ao sistema. O Banco24Horas é 

a interface do mundo digital com o físico. Acre-

ditamos na interação entre esses ambientes e 

trabalhamos para torná-la cada vez melhor e 

mais completa. ·

Conectando 
bancos e pessoas

Transformação 
omnichannel

anuário brasileiro 
de bancos56

Desde 1990, o CIAB FEBRABAN incentiva 
o desenvolvimento da tecnologia e das 
transformações digitais, contribui para 
a evolução do setor financeiro e gera 
oportunidades de negócios.

A edição de 2019 acontecerá  
de 11 a 13 de junho. Reserve a data!

O maior congresso de tecnologia da 
informação para o setor financeiro 

Saiba mais em www.ciab.org.br. 

@CiabFEBRABAN linkedin.com/company/ciab-febraban

Siga-nos nas redes sociais  
e confira os conteúdos exclusivos 
do CIAB FEBRABAN.

REALIZAÇÃO
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 63.682.801
Total de clientes pessoa jurídica 2.209.462
Número de Contas PF - Ativas 34.097.961
Número de Contas PJ - Ativas 3.451.464
Número de Contas Poupança PF - Ativas 36.358.935
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 306.540
Bandeiras de cartão de crédito operadas ELO, VISA, MASTERCARD E AMEX

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 4.770

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  36.906
Número de ATMs terceirizados 19.451
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 6.018.694
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 1.477.050
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Física 11.345.044
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Jurídica 485.849
Número de transações + consultas através de mobile banking 9.144.186.072
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 2.700.554.259
Número de transações + consultas através do internet banking  3.197.111.056

INFRAESTRUTURA 
Número de servidores  99.161
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  20.000

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$520.737.870,31 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$233.800.323,52 
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet)  R$80.411.618,41 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 3.958

PRINCIPAIS 
EXECUTIVOS EM TI 
Antonio Gustavo Matos Do Vale
Vice-Presidente Vitec - Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS
Marcelo Augusto Dutra Labuto
Vice-Presidente Vineg - Negócios De 
Varejo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL
Antonio Gustavo Matos Do Vale
Vice-Presidente Vitec - Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN
Antonio Gustavo Matos Do Vale
Vice-Presidente Vitec - Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Marcelo Augusto Dutra Labuto
Vice-Presidente Vineg - Negócios De 
Varejo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Carlos Hamilton Vasconcelos 
Araujo
Visin - Serviços, Infraestrutura E 
Operações

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Antonio Gustavo Matos Do Vale
Vice-Presidente Vitec - Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Roberto Sabato Claudio 
Moreira Junior 
Gerente Executivo Uac

panorama das maiores instituições

Banco do Brasil S/A
Sede: Brasília - DF
Lucro Líquido (em milhares): R$  11.010.776,00
Rede ATM  
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panorama das maiores instituições

Banco do Brasil S/A
Sede: Brasília - DF
Lucro Líquido (em milhares): R$  11.010.776,00
Rede ATM  

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 3.806.661
Total de clientes pessoa jurídica 206.597
Número de Clientes com Cartão de Débito 2.664.792
Número de Clientes com Cartão de Crédito 922.332
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard e VISA

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 515

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  2.930
Número de ATMs terceirizados 22.418
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 548.898
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 142.340
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) – Pessoa Física 515.308
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) – Pessoa Jurídica 22.110
Número de transações + consultas através de mobile banking 102.138.447
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 127.855.478
Número de transações + consultas através do internet banking  153.818.514

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 51
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 174
Número de PCs – Direção Geral Total  6.069
Número de PCs – Agências  Total 9.887

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI
Jorge Fernando Krug Santos
Diretor de Tecnologia da Informação

Sérgio Vilanova
Superintendente Executivo

Luiz Fernando Mesquita de Souza
Superintendente Executivo

Marcelo Frolich
Superintendente Executivo

Márcia Lourdes Flores
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL
Francisca Morin de Campos Velho
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA 
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Luiz Fernando Mesquita de Souza
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN
Sérgio Vilanova
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Francisca Morin de Campos Velho
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Sérgio Vilanova
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Sérgio Antônio Bordin
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Francisca Morin de Campos Velho
Superintendente Executivo

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Sede: Porto Alegre – RS
Lucro Líquido (em milhares): R$ 1.053.036,00 
Rede ATM  
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 686.000
Total de clientes pessoa jurídica 37.000
Número de Contas PF - Ativas 299.000
Número de Contas PJ - Ativas 27.000
Número de Contas Poupança PF - Ativas 281.000
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 8.000
Número de Clientes com Cartão de Débito - Ativos 1.046.999
Número de Clientes com Cartão de Crédito - Ativos 
(última compra em até 210 dias) 139.625
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard e Visa
Total de cheques compensados 1.293.631

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 126 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs terceirizados 659
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 71.294
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 13.983
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Física 148.739
Número de transações + consultas através de mobile banking 27.996.893
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 46.160.043
Número de transações + consultas através do internet banking  19.339.560

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 150
Número de servidores  1.528
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 5.407
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) 
com funcionários 49 celulares e 1 Ipad
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 5.424
Capacidade de armazenamento atual 
(em terabytes)  908 TB por site (2 sites)
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 10.371 

 

PRINCIPAL 
EXECUTIVO EM TI 
Gustavo Costa Oliveira
Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Dario Oswaldo Garcia Junior
Diretor de Rede e Canais

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Gustavo Costa Oliveira
Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Gustavo Costa Oliveira
Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO
Nilban de Melo Junior
Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO
Cristiane Maria Lima Bukowitz 
Diretora de Crédito e Clientes

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA
Cristiane Maria Lima Bukowitz
Diretora de Crédito e Clientes

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CARTÕES
Marco Aurélio Monteiro de Castro
Diretor de Serviços e Produtos

PRINCIPAL EXECUTIVO 
DE FINANÇAS
Nilban de Melo Júnior
Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores

panorama das maiores instituições

BRB- Banco de Brasília S/A 
Sede: Brasília - DF
Lucro Líquido (em milhares): R$ 259.932,00
Rede ATM  
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BRB- Banco de Brasília S/A 
Sede: Brasília - DF
Lucro Líquido (em milhares): R$ 259.932,00
Rede ATM  

61

INVESTIMENTOS 
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) R$ 15.746.032,00
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças) R$ 77.698.715,62
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet ) R$ 8.407.698,19
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 265

Apontar os Principais Projetos em 
curso já estabelecidos para 2018 
Projeto – Migração Plataforma: A Migração da Plataforma Mainframe, 
já em andamento, proverá ao BRB um ambiente de processamento mais 
moderno e que possibilitará maior flexibilidade quanto ao uso de ferra-
mentas de mercado, facilidade de integração com outras plataformas, 
utilização de SGBD relacionais, processamento mais rápido de rotinas 
entre outros benefícios. Tem início em 01/2016 e previsão de conclusão 
em 05/2018.

  

Principais Iniciativas para  Open Banking
Prospecção de Soluções para gerenciamento de API – Application Pro-
graming Interface, plataforma como serviço e automação de processos;

Instalação, configuração e migração de API’s para a solução considerada 
mais adequada na fase de prospecção;

Contratação de ferramenta para gerenciamento de API - Application Pro-
graming Interface, plataforma como serviço e automação de processos.
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 3.875.635
Total de clientes pessoa jurídica 107.379
Número de Contas PF - Ativas 2.301.137
Número de Contas PJ - Ativas 177.221
Número de Contas Poupança PF - Ativas 138.475
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 26.069
Número de Clientes com Cartão de Débito 3.888.716
Número de Clientes com Cartão de Crédito 40.319
Bandeiras de cartão de crédito operadas 1
Total de cheques compensados 2.512.941 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 292 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  988
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 95.518
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 100.866
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Física 95.518
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Jurídica 100.866
Número de transações + consultas através de mobile banking 7.341.894 
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 10.528.384
Número de transações + consultas através do internet banking  12.134.678 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 200
Número de servidores  2.000
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 13.000
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 2.000
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 13.000
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  1.400
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 18.000

Banco do Nordeste do Brasil S/A
Sede: Fortaleza - CE
Lucro Líquido (em milhares): R$ 681.745,00
Rede ATM  

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI
Antonio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior
Superintendente de TI

Wamberg Glaucon 
Chaves de Oliveira
Gerente do Ambiente de 

Governança de TI

Moisés Almeida Castelo Branco
Gerente do Ambiente de 

Sistemas de Informação

CLAUBER Sergio 
Andrade Portella
Gerente do Ambiente de Infraestrutura de TI

 
PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Melina de Carvalho Barbosa
Superintendente de Marketing e de 

Comunicação

 
PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL
Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior 
Superintendente de TI 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA 
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior 
Superintendente de TI 

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BLOCKCHAIN
Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior 
Superintendente de TI 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Melina de Carvalho Barbosa 
Superintendente de Marketing e de 
Comunicação

panorama das maiores instituições
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Banco do Nordeste do Brasil S/A
Sede: Fortaleza - CE
Lucro Líquido (em milhares): R$ 681.745,00
Rede ATM  

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) R$ 6.714.077,90
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 210

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior
Superintendente de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior 
Superintendente de TI 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Melina de Carvalho Barbosa 
Superintendente de Marketing 
e de Comunicação

Apontar os Principais Projetos em 
curso já estabelecidos para 2018
Implantação de solução SD-WAN; Aquisição de Storage; Aquisição de Servi-
dores Blade 

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
Implantação de Analisador de Rede Social; Projeto de Implantação da 
Solução de Omnichannel; Portal de Governança de TI

Principais Iniciativas para  Open Banking
Projeto Renegociação Digital; Projeto de Cadastro e Conta Digital

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
Prospecção de Soluções para Marketing (chatbot/omnichannel) com base em 
Inteligência Artifi cial

Principais Iniciativas em BlockChain
Projeto de Prospecção da Solução de Blockchain com Itaú para Margens de 
NDA com Ambiente de Mercado de Capitais

63

e de ComunicaçãoSolução de Omnichannel; Portal de Governança de TI

Principais Iniciativas para  Open Banking
Projeto Renegociação Digital; Projeto de Cadastro e Conta Digital

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
Prospecção de Soluções para Marketing (chatbot/omnichannel) com base em 
Inteligência Artifi cial

Principais Iniciativas em BlockChain
Projeto de Prospecção da Solução de Blockchain com Itaú para Margens de 
NDA com Ambiente de Mercado de Capitais
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 743.144
Total de clientes pessoa jurídica 35.189
Número de Contas PF - Ativas 588.147
Número de Contas PJ - Ativas 46.916
Número de Contas Poupança PF - Ativas 424.992
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 111.873
Número de Clientes com Cartão de Débito 309.548
Número de Clientes com Cartão de Crédito 541.765
Bandeiras de cartão de crédito operadas 1
Total de cheques compensados 991.954

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 63

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  417 
 (360 ATMs comuns e 57 ATMs recicladores)
Número de ATMs terceirizados  
(terminais em parceria com a rede Saque e Pague)  91
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 137.318
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 4.841
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física 284.569
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 20.719.984
Número de transações + consultas através do 
internet banking e mobile banking 66.280.313

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 120
Número de servidores  170
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 246
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 2.177
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  317 TB
Número de portas de rede ativadas
(incluir agências, PABs e correspondentes) 3.071

Banco do Estado de Sergipe S.A. - Banese
Sede: Aracaju - SE
Lucro Líquido (em milhares): R$ 93.661,00
Rede ATM  

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
EM TI 
Renato Augusto Cruz Dantas
Diretor de Finanças e de Tecnologia
 
Ícaro Rogerio Gomes Ramos
Superintendente de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Helom Oliveira da Silva
Diretor de Gestão Estratégica e 
Controladoria

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Edivam Clinger da S. Ferreira

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Daniel Souza Santos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Jumara Mendonça Noronha 
Santos

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE REDES SOCIAIS
Edivam Clinger da S. Ferreira

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE MICROCRÉDITO 
Olga Maria dos S. Carvalhaes

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO
Olga Maria dos S. Carvalhaes

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA
Helom Oliveira da Silva

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CARTÕES
Lívia Maria Carvalho Meireles
Presidente da Sergipe Administradora 
de Cartão - SEAC

panorama das maiores instituições
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Banco do Estado de Sergipe S.A. - Banese
Sede: Aracaju - SE
Lucro Líquido (em milhares): R$ 93.661,00
Rede ATM  

65

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$ 4.203.782,00
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças) R$ 4.536.322,75
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet) R$ 217.754,50
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 118

Principais Iniciativas para a 
Transformação Digital 

Para as iniciativas de transformação digital, estamos 
usando um modelo de negócios simples e de alto nível 
com quatro componentes. Dois estão voltados para o 
exterior - proposta de valor e clientes - e dois são foca-
dos internamente - capacidades e modelo fi nanceiro. 

Capacidade

Adoção de práticas ágeis, através do projeto Transfor-
mação Ágil, promovendo uma maior agilidade e entrega 
de valor para o Banese, Clientes e acionistas; 
Utilização de Gateway de APIs para facilitar a disponibi-
lização de novos serviços nos canais digitais;  

Investimentos em Segurança da Informação;

Modelo fi nanceiro

Preparação para proporcionar novas fontes de receitas 
(APIs, novos serviços);

Preparação para ajustes no orçamento para adoção de 
plataformas como serviço;

Cliente

Disponibilização de novas funcionalidades no App mo-
bile do Banese;

Laboratório com chat bot e inteligência artifi cial para 
atendimento de clientes;

Proposta de valor

Proporcionar um atendimento híbrido, digital-físico, aten-
dendo todas as gerações e segmentações de clientes.

Principais Iniciativas 
para Open Banking
Implantação da ferramenta de Gateway de APIs que 
possibilita agilidade e autonomia dos times no desen-
volvimento, permitindo aumentar o volume de entregas 
e criar a base do projeto de Open Banking do Banese;

Desenvolvimento de mais de 100 APIs;

Estruturação para realização de Hackathons;

Aproximação com Fintechs e Startups de Sergipe e ou-
tros estados;

Principais Iniciativas em 
Inteligência Artifi cial
Construímos, em laboratório, um chat bot que realiza 
transação fi nanceira usando o IBM Watson. Além 
disso, estamos estruturando alguns treinamentos de 
Machine Learning para o segundo semestre de 2018.

Principais Iniciativas em BlockChain
Algumas pessoas da SUTEC participaram de eventos 
sobre o tema, mas ainda não há iniciativas de 
Blockchain no Banese.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS 
Renato Augusto Cruz Dantas
Diretor de Finanças e de Tecnologia

Daniel Felipe Viana 
Munduruca
Superintendente de Finanças
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INFORMAÇÕES GERAIS
Total de clientes pessoa física 1.042.000
Total de clientes pessoa jurídica 64.000
Número de Contas PF - Ativas 663.774
Número de Contas PJ - Ativas 72.238
Número de Contas Poupança PF - Ativas 542.422
Número de Contas Poupança PJ - Ativas 9.432
Número de Clientes com Cartão de Débito 1.145.078
Número de Clientes com Cartão de Crédito 541.954
Bandeiras de cartão de crédito operadas Banescard e Visa
Total de cheques compensados 2.317.096 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL
Número Total de agências 130 

AUTOATENDIMENTO
Número de ATMs próprios  782
Número de clientes com serviços de internet banking - Pessoa Física 122.176
Número de clientes com serviços de internet banking - Pessoa Jurídica 31.866
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física 168.845
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) - Pessoa Jurídica 12.093
Número de transações + consultas através de mobile banking 28.321.565
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 20.770.955
Número de transações + consultas através do internet banking  16.600.759 

INFRAESTRUTURA
Número de posições de call-center/contact-center próprios 48
Número de servidores  1.200
Número de ramais telefônicos
(incluir agências, PABs e correspondentes) 2.448
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 320
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 3.873
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  400
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 14.748 

Banestes S.A. 
Banco do Estado do Espírito Santo
Sede: Vitória – ES
Lucro Líquido (em milhares): R$ 175.216,00
Rede ATM  

PRINCIPAL 
EXECUTIVO EM TI
Silvio Henrique Brunoro Grillo
Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Gustavo Luis Marques Melo
Gerente Geral da Gerência de Canais 
Eletrônicos

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BANCO DIGITAL
Mônica Campos Torres
Diretora de Riscos e Controle

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Mônica Campos Torres
Diretora de Riscos e Controle

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Gustavo Luis Marques Melo
Gerente Geral da Gerência de 
Canais Eletrônicos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Elizabeth Nascimento 
Mendonça Pionte
Gerente Geral da Gerência de 

Infraestrutura Tecnológica

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Wilson Franco Rocha Filho
Gerente Geral da Gerência de 

Desenvolvimento de Sistemas

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Elisa Rocha Rangel Comarela 
Barbosa
Assessora de Comunicação

panorama das maiores instituições
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Banestes S.A. 
Banco do Estado do Espírito Santo
Sede: Vitória – ES
Lucro Líquido (em milhares): R$ 175.216,00
Rede ATM  

67

INVESTIMENTOS 
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$ 2.605.900,00 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$ 17.811.256,64 
Investimentos em Transformação Digital  R$ 8.300.000,00 
Investimentos em Telecom (Voz, dados e Internet)  R$ 4.030.889,78 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 256

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO
Daniela Aleluia Lana
Gerente Geral da Gerência de Crédito 
para Investimentos e Desenvolvimento

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO
Marcos Vinicius Nunes 
Montes
Superintendente de Produtos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE COBRANÇA
Carla Barreto
Superintendente de Reestruturação 
de Ativos

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CARTÕES
Ivalino Andreão
Superintendente de Cartões, 
Distribuição e Rede

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS 
João Fabio de Souza Tavares
Diretor de Relações com Investidores 
e Finanças

Alexandre Barbosa 
Gonçalves Dibai
Gerente Geral da Gerência 
Financeira e de Mercado

Apontar as Principais Inovações ou 
Conquistas de TI/Telecom em 2017
De janeiro a dezembro de 2017, foram investidos R$ 33 milhões em Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação, proporcionando signifi cativas melhorias nos 
serviços bancários. Os investimentos permitiram a evolução nos serviços pres-
tados pela Rede de Agência, pela Rede de Autoatendimento, pelos Canais Digi-
tais e pela Central de Atendimento. Em especial, trabalhou-se na ampliação de 
prestação de serviços pelos canais digitais, principalmente nos canais Internet 
Banking, Aplicativo Banestes e Gerenciador Financeiro, e na construção de uma 
nova plataforma de Automação Bancária Multicanal.

Apontar os Principais Projetos em curso já 
estabelecidos para 2018
Reestruturação dos Processos de Segurança e Acessibilidade do Internet 
Banking; Gerenciador Financeiro Web; Desenvolvimento de modelos de esco-
ragem de clientes; Levantamento, contratação e implantação de solução ERP 
- Back Offi  ce; Substituição do Sistema de Automação Bancária - Transaction 
Manager; Parcelamento de fatura – Cartões Banestes; Liquidação em Grade 
Única; Disponibilização/reavaliação de Produtos/Serviços na rede de Auto-
atendimento; Novas soluções Saque e Pague; Aplicativo Cartões Banestes; 
Aplicativo Meios de Pagamento Banestes; Modernização da Plataforma de 
Crédito Consignado; Nova Solução de Prevenção a Fraudes; Abertura Digital 
de Contas; Novo Sistema de Cadastro; Extração, segmentação e tratamento 
da Base de Clientes; Antecipação de Recebíveis de Cartões; Projeto Aplicativo 
Banestes - Fase 2; Novo Sistema para Gestão de Demandas Judiciais; Produ-
tividade Comercial - 2o Ciclo; Evolução do Canal Correspondente; Esteira de 
análise de concessão de crédito; Segregação de Ambientes de TI; Novo siste-
ma de emissão de cartões; Plataforma de Investimento BANESTES.

Principais Iniciativas para a Transformação Digital 

Desenvolvimento de modelos de escoragem de clientes; Abertura Digital de 
Contas; Novo Sistema de Cadastro; Esteira de análise de concessão de crédito
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PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
EM TI
Mauricio Machado Minas 
Diretor Vice-Presidente Executivo e 
Membro do Conselho de Administração 

Walkiria Schirrmeister Marchetti 
Diretora Executiva Gerente

Rogério Pedro Câmara 
Diretor Executivo Adjunto

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Mauricio Machado Minas 
Diretor Vice-Presidente Executivo e 
Membro do Conselho de Administração

Luiz Carlos Brandão 
Cavalcanti Junior
Diretor Executivo Adjunto

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL
Mauricio Machado Minas 
Diretor Vice-Presidente Executivo e 
Membro do Conselho de Administração
 
Luiz Carlos Brandão 
Cavalcanti Junior
Diretor Executivo Adjunto

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Mauricio Machado Minas
Diretor Vice-Presidente Executivo e 
Membro do Conselho de Administração

Luiz Carlos Brandão 
Cavalcanti Junior 
Diretor Executivo Adjunto

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN/ 
CONTACT CENTER/ 
REDES SOCIAIS
Luiz Carlos Brandão 
Cavalcanti Junior 
Diretor Executivo Adjunto

panorama das maiores instituições

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 24.265.827
Total de clientes pessoa jurídica 1.545.735
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa, Mastercard, Amex e Elo

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 4.749

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  35.590
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 6.700.000 

 (Usuários 6 Meses)
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 1.000.000 

 (Usuários 6 Meses)
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 12.100.000 
 (Usuários 6 Meses)
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 409.000 
 (Usuários 6 Meses)
Número de transações + consultas através de mobile banking 7.800.000.000  

 (PF + PJ)
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 2.100.000.000 
Número de transações + consultas através do internet banking  5.400.000.000  

 (PF + PJ com WebTA)

INFRAESTRUTURA 
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 87.799
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 130.240
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  263.540
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 404.833

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) 
Investimentos em Software  R$ 6.036.672.542,98
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças) 
Investimentos em Transformação Digital 
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet) 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 3.210

Banco Bradesco S/A 
Sede: Cidade de Deus - SP
Lucro Líquido (em milhares): R$ 14.657.755,00
Rede ATM  
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PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Walkiria Schirrmeister Marchetti 
Diretora Executiva Gerente
 
PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
Rogério Pedro Câmara
Diretor Executivo Adjunto

69

Principais Iniciativas 
para Open Banking
O openbanking faz parte das nossas 
inciativas de transformação digital. 
Temos uma plataforma com mais 
de 300 APIs que hoje nos possibilita 
conectar o next ao core do Bradesco, 
mas que poderá oferecer a parcei-
ros, Fintechs e todo o ecossistema 
empreendedor serviços e produtos 
fi nanceiros em forma de APIs consu-
míveis de forma digital. O uso prático 
desse conceito dirá muito como será 
o futuro da transformação digital no 
nosso mercado. 

Principais Iniciativas em 
BlockChain
Participação no GT Blockchain Fe-
braban; membros do consórcio R3 e 
acionistas da StartUP; Blockchain é 
um dos pilares tecnológicos do ino-

vaBra LAB e inovaBra Habitat

Principais Iniciativas 
para a Transformação 
Digital
O volume de informações gerado e 
a mudança do perfi l do consumidor 
cada vez mais hiperconectado exige 
que todos se preparem e foquem 
suas iniciativas na transformação 
digital. Isso exige de nós uma mu-
dança de atitude que demanda um 
novo modelo operacional que pre-
cisa de metodologias mais ágeis 
para projetar, entregar inovações 
e sustentar negócios que cada vez 
mais precisam primeiro encantar o 
cliente com uma experiência dife-
renciada para depois entregar valor 
através da prestação de serviço ou 
produtos quase que personalizados. 
Isso orienta todas as nossas iniciati-
vas transformacionais no Bradesco, 

investindo fortemente em tecnolo-
gias como Big Data, Analytics, User 
Experience, e, processos, meto-
dologias e capacitação que possi-
bilitem os ganhos necessários de 
produtividade para reforçar nossa 
relevâncias para nossos clientes.
O ponto de partida são iniciativas 
voltadas para os nossos clientes tra-
dicionais. Aumentar cada vez mais as 
funcionalidades dos canais digitais 
do Bradesco e melhorar a experiên-
cia de uso. Exemplos: a BIA, Bradesco 
Inteligência Artifi cial,  o uso da com-
putação cognitiva possibilita a con-
versa da BIA com os nossos clientes 
os auxiliando no dia-a-dia; depósito 
de cheque por celular, possibilitando 
que o cliente possa fazer um depó-
sito diretamente do celular, apenas 
fotografando o cheque recebido; o 
amplo uso de ATMs que reciclam 
o dinheiro depositado, o disponibi-
lizando na sequência para saques; 
iniciativas como o Smart, uma 
nova plataforma de negócio para 
nossos gerentes melhor atender. 
Para novas gerações a prerrogativa 
é diferente do modelo tradicional, o 
público superconectado têm como 
base a experiência. Para eles cria-
mos o next, uma plataforma 100% 
digital focada tanto em jornadas 
do dia-a-dia como transações co-
tidianas, como a oportunidade de 
planejar sonhos e objetivos de mé-
dio e longo prazo. Tudo de forma 
intuitiva e de maneira totalmente 
diferente do convencional. Um ban-
co digital totalmente novo que usa 
as fortalezas de uma grande insti-
tuição como o Bradesco para entre-
gar a melhor experiência possível 
de uma maneira totalmente nova, 
sem falar de produtos e utilizando 
Big Data como acelerador de en-
tregas personalizadas e dinâmicas.
Para que tudo isso aconteça de ma-

neira ágil, utilizamos o inovaBRA 
como plataforma de aceleração. 
Para geração de ideias e novos con-
ceitos o InovaBRA Startups, onde 
startups e empreendedores de ma-
neira conjunta com o Bradesco criam 
tecnologias e modelos de negócios 
disruptivos. Para acelerar a adoção, 
temos o inovaBRA LAB um laborató-
rio onde parceiros de tecnologia do 
Bradesco conectam seus laborató-
rios de pesquisas com o nosso e jun-
tos validamos os novos conceitos 
criados e os certifi camos para amplo 
uso em todo os nossos canais, sejam 
eles físicos ou digitais. Para nos co-
nectar a todo ecossistema de inova-
ção, temos o inovaBRA Habitat, onde 
empresas, fi ntechs, empreendedo-
res convivem em um mesmo espaço 
gerando inovação de forma colabo-
rativa. Finalmente para conectar o 
Brasil ao Mundo temos o inovaBRA 
internacional que liga startups e o 
ecossistema de inovação Brasilei-
ro com Fintechs de todo o mundo 
através de nosso espaço de inova-
ção compartilhada em Nova Iorque.
O dia-a-dia da transformação digital 
no Bradesco é assim, criamos no-
vos conceitos de forma colaborativa 
no Brasil e no Mundo, e, se preciso 
for, ensinamos até o Watson a falar 
português para que nossos clientes 
sejam sempre bem atendidos.

Banco Bradesco S/A 
Sede: Cidade de Deus - SP
Lucro Líquido (em milhares): R$ 14.657.755,00
Rede ATM  

ABB_2018_MIOLO.indd   69 13/06/2018   11:20:40



anuário brasileiro 
de bancos70 anuário brasileiro 
de bancos70

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 85.310.130
Total de clientes pessoa jurídica 2.736.521
Número de contas PF - Ativas 23.099.460
Número de contas PJ - Ativas 2.021.419
Número de contas poupança PF - Ativas 74.647.050
Número de contas poupança PJ- Ativas 154.998
Número de clientes com Cartão de Débito 73.061.528
Número de clientes com Cartão de Crédito 4.349.242
Bandeiras de cartão de crédito operadas ELO, Mastercard e Visa
Total de cheques compensados 116.523.553

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL  
Número Total de agências 3.394

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  29.972
Número de ATMs terceirizados 21.195
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 26.238.318
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 1.875.660
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física 13.051.666
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - Pessoa Jurídica 600.456
Número de transações + consultas através de mobile banking 1.277.358.405
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 2.393.899.843
Número de transações + consultas através
do internet banking  1.614.500.516 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 3.928
Número de posições de call-center/ 196 (Service  

   contact-center terceirizados Desk TI) + 906 (Telesserviços)
Número de servidores  8.079
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 257.809
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 174
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 127.709
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 24.370 (10.952 portas de agencia,  

 PABs, PAE + 13.418 portas de Loteria)

Caixa Econômica Federal
Sede: Brasília – DF
Lucro Líquido (em milhares): R$ 12.516.121,00
Rede ATM  

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI
José Eirado Neto
Vice-presidente

Naran Peçanha
Diretor Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Jose Henrique Marques da Cruz
Vice-presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BANCO DIGITAL
Jose Henrique Marques da Cruz
Vice-presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Adriano Assis Matias
Diretor Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BLOCKCHAIN
Sanderson Carneiro Lima
Gerente Nacional

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Marcos Cesar dos Santos
Superintendente Nacional

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Marcos Cesar dos Santos
Superintendente Nacional

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
George Washington de Menezes
Superintendente Nacional

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Estevao Cezario Queiroz Mariano
Diretor Executivo

panorama das maiores instituições
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Caixa Econômica Federal
Sede: Brasília – DF
Lucro Líquido (em milhares): R$ 12.516.121,00
Rede ATM  

INVESTIMENTOS 
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$196.189.936,00
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$293.287.657,00 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$6.953.764,00 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 3.005

Principais Inovações ou Conquistas 
de TI/Telecom em 2017
Implantação da infraestrutura para o Gestão de APIs, incluindo o API Ga-
teway e o Portal de Desenvolvedores.

Apontar os Principais Projetos em curso já 
estabelecidos para 2018
Estruturação da Governança de APIs, com defi nição de papeis, processos 
e responsabilidades.

Principais Iniciativas para a 
Transformação Digital
Governança de API.

Principais Iniciativas para  Open Banking
Identifi cação e estruturação de APIs para Open Banking

Apoio à elaboração de diretrizes para implementação do Open Banking 
CAIXA  

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
Utilização de serviços cognitivos para atendimento (chatbots, análise de 
sentimentos e outros) e provas de conceito de soluções negociais (área 
jurídica e área tributária).

Principais Iniciativas em BlockChain
SFD – Sistema Financeiro Digital, em conjunto com Banco do Brasil, 
SICOOB, Santander, Banrisul e CAIXA.

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO
Jose Henrique Marques da Cruz
Vice-presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO
Jose Henrique Marques da Cruz
Vice-presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA
Jose Henrique Marques da Cruz
Vice-presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CARTÕES
Fabio Lenza
Vice-presidente

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
Arno Meyer
Vice-presidente
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 370.492
Total de clientes pessoa jurídica 8.678
Número de Contas PF - Ativas 211.507
Número de Contas PJ - Ativas 4.954
Número de Clientes com Cartão de Débito 379.170
Número de Clientes com Cartão de Crédito 88.900
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard
Total de cheques compensados 87.302 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  5
Número de ATMs terceirizados Banco 24Horas
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 370.492
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 8.678
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) – Pessoa Física 370.492
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) – Pessoa Jurídica 8.678
Número de transações + consultas através de mobile banking 10.979.172
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 473.908
Número de transações + consultas através do internet banking  3.573.022 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 57
Número de servidores  769
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 738
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 130
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 940
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  33
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 1.150 

 
INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware (Servidores, Storage, Mainframe)  R$ 792.543,11 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$ 1.325.285,40 
Investimentos em Transformação Digital  R$ 1.453.088,35 
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet)  R$ 174.513,00 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 74

Banco Inter S.A. 
Sede: Belo Horizonte – MG
Lucro Líquido (em milhares): R$ 48.158,00

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
EM TI , BLOCKCHAIN, 
INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Guilherme Ximenes 
de Almeida
Diretor de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Priscila Salles Vianna 
de Paula
Superintendência de CRM

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BANCO 
DIGITAL, TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL E CARTÕES 
Ray Tarick Pereira Chalub
Superintendência de Produtos e 

Efi ciência

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Priscila Salles Vianna de Paula
Superintendência de CRM

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Priscila Salles Vianna de Paula
Superintendência de CRM

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CRÉDITO
Sebastião Luiz da Silva
Diretor Comercial Pessoa Jurídica

Luiz Carlos Menezes
Diretor Comercial Pessoa Física

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA
Marcelo Frade
Gerente Executivo de Operações 
e Cobrança

panorama das maiores instituições
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Banco Inter S.A. 
Sede: Belo Horizonte – MG
Lucro Líquido (em milhares): R$ 48.158,00

Apontar as Principais Inovações 
ou Conquistas de TI/Telecom em 2017    
-Aplicativo móvel: Principal plataforma para a operação da conta digital.
-Inteligência Artificial: Projeto desenvolvido desde 2017, com duas em-
presas referência na área, com foco na melhoria da eficiência na análise 
de crédito.

Apontar os Principais Projetos em curso 
já estabelecidos para 2018
-Core banking: Projeto iniciado no final de 2016 para substituir diversos 
sistemas do Banco por uma plataforma única e integrada. Go Live ocor-
reu em fevereiro de 2018.

-Application Programming Interface (API): Visando agilidade e seguran-
ça, tais sistemas geram flexibilidade para o desenvolvimento de softwa-
re e facilitam a integração com serviços de empresas parceiras.

-Lançamento de diversos produtos em nossa plataforma digital.

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
Além das iniciativas citadas acima, destacamos:

Migração para nuvem: Migração dos servidores e aplicações para os 
serviços em nuvem da Amazon Web Services (AWS), permitindo a criação 
de uma arquitetura de alta disponibilidade com segurança. O modelo ofe-
rece maior agilidade, provendo infraestrutura com disponibilidade ime-
diata quando necessário e escalável de forma automática.

Processadora de cartões: Com o objetivo de controlar um processo cha-
ve para as operações de meios de pagamento, iniciou-se em 2017 o de-
senvolvimento de uma processadora de meios eletrônicos de pagamento.

Melhorias de usabilidade no app.

Atendimento aos clientes com um novo chat e FAQ inteligente.

Principais Iniciativas para  Open Banking
 -Application Programming Interface (API): Visando agilidade e seguran-
ça, tais sistemas geram flexibilidade para o desenvolvimento de softwa-
re e facilitam a integração com serviços de empresas parceiras.                       
     

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
-Inteligência Artificial: Projeto desenvolvido desde 2017, com duas em-
presas referência na área, com foco na melhoria da eficiência na análise 
de crédito.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS DE 
FINANÇAS
Alexandre Riccio de Oliveir
Vice-Presidente, CFO e Diretor de RI

Helena Lopes Caldeira
Superintendente de RI e Planejamento 

Financeiro

Júnia Márcia do Prado
Superintendência Financeira
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re e facilitam a integração com serviços de empresas parceiras.

-Lançamento de diversos produtos em nossa plataforma digital.

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
Além das iniciativas citadas acima, destacamos:

Migração para nuvem: Migração dos servidores e aplicações para os 
serviços em nuvem da Amazon Web Services (AWS), permitindo a criação 
de uma arquitetura de alta disponibilidade com segurança. O modelo ofe-
rece maior agilidade, provendo infraestrutura com disponibilidade ime-
diata quando necessário e escalável de forma automática.

Processadora de cartões: Com o objetivo de controlar um processo cha-
ve para as operações de meios de pagamento, iniciou-se em 2017 o de-
senvolvimento de uma processadora de meios eletrônicos de pagamento.

Melhorias de usabilidade no app.

Atendimento aos clientes com um novo chat e FAQ inteligente.

Principais Iniciativas para  Open Banking
 -Application Programming Interface (API): Visando agilidade e seguran-
ça, tais sistemas geram flexibilidade para o desenvolvimento de softwa-
re e facilitam a integração com serviços de empresas parceiras.                       
     

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
-Inteligência Artificial: Projeto desenvolvido desde 2017, com duas em-
presas referência na área, com foco na melhoria da eficiência na análise 
de crédito.
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anuário brasileiro 
de bancos74 anuário brasileiro 
de bancos74

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 26 milhões
Total de clientes pessoa jurídica 1,4 milhão
Número de Clientes com Cartão de Débito 26,7 milhões
Número de Clientes com Cartão de Crédito 30,7 milhões
Bandeiras de cartão de crédito operadas Diners Club International, 
 Mastercard, VR Benefícios, Ticket, 
 Hipercard, Sodexo, Elo, American Express,  

 Alelo, Hiper, Visa. 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL
Número Total de agências 4451 

AUTOATENDIMENTO
Número de ATMs próprios  24.745
Número de ATMs terceirizados 1.190
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 12.558.817
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 1.481.757
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física 10.593.836
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) - Pessoa Jurídica 758.929 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 3.874
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 13.234
Número de servidores  5500
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 115.000
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 11.212
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 109250
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  494 PB 
(Esse número considera todos os ambientes (Mainframe, Distribuída), todos tipos de mídia 
(Storage e Cartucho), e contabiliza dados duplicados por conta de soluções de disponibilidade.) 

Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 191.562 

Itaú Unibanco
Sede: São Paulo – SP
Lucro Líquido (em milhares): R$ 23.964.551,00
Rede ATM  

PRINCIPAL EXECUTIVO 
EM TI
André Sapoznik 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS 
MICROCRÉDITO, CRÉDITO, 
CARTÕES E COBRANÇA
Marcio Schettini

PRINCIPAL 
EXECUTIVO PARA A 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA OPERAÇÃO
Cesar Blaquier 

PRINCIPAL EXECUTIVO 
DE FINANÇAS  
Caio David

panorama das maiores instituições
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Itaú Unibanco
Sede: São Paulo – SP
Lucro Líquido (em milhares): R$ 23.964.551,00
Rede ATM  

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) R$142.478.567,00
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças) R$1.000.938.676,00
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet) R$112.411.658,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 6.402 

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
Reconhecimento de assinaturas nos cheques: uso de algoritmos de re-
des neurais (deep learning) para verificar se assinatura feita no cheque 
é compatível com a assinatura que os clientes possuem no cadastro do 
banco. Reconhecimento de fachadas: uso de foto das fachadas das em-
presas para identificar possíveis fraudes e indicar necessidade de visita 
do gerente. Fraude no bankline: uso de algoritmos de aprendizado de 
máquina para identificar transações fraudulentas no bankline.

Principais Iniciativas em BlockChain
Consolidamos nossa autossuficiência, avançamos com consistência na 
exploração da tecnologia e iniciamos nossa jornada de adoção.

Com a parceria entre tecnologia, negócios e outras instituições finan-
ceiras, realizamos duas maratonas de desenvolvimento (Bootcamps) e 
desenvolvemos protótipos que resultaram em 11 casos de uso construí-
dos em caráter de experimentação, que elevaram a maturidade do banco 
sobre o assunto.

Um destes casos de uso (Collateral Management: Registro de chamadas 
de margem em Blockchain)  já avançou para um piloto produtivo – o pri-
meiro entre Bancos no Brasil.

Elaboramos – com engenheiros e desenvolvedores – nossa primeira vi-
são de Arquitetura de Referência e incorporamos, pela primeira vez, um 
capítulo para negócios e executivos.

Investimos na captação Series-A do consórcio R3, aderimos ao consór-
cio Ethereum Enterprise Alliance e estabelecemos um time avançado em 
Nova Iorque.

Reforçamos assim o pioneirismo do Itaú na busca por soluções inovadoras.
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do gerente. Fraude no bankline: uso de algoritmos de aprendizado de 
máquina para identificar transações fraudulentas no bankline.

Principais Iniciativas em BlockChain
Consolidamos nossa autossuficiência, avançamos com consistência na 
exploração da tecnologia e iniciamos nossa jornada de adoção.

Com a parceria entre tecnologia, negócios e outras instituições finan-
ceiras, realizamos duas maratonas de desenvolvimento (Bootcamps) e 
desenvolvemos protótipos que resultaram em 11 casos de uso construí-
dos em caráter de experimentação, que elevaram a maturidade do banco 
sobre o assunto.

Um destes casos de uso (Collateral Management: Registro de chamadas 
de margem em Blockchain)  já avançou para um piloto produtivo – o pri-
meiro entre Bancos no Brasil.

Elaboramos – com engenheiros e desenvolvedores – nossa primeira vi-
são de Arquitetura de Referência e incorporamos, pela primeira vez, um 
capítulo para negócios e executivos.

Investimos na captação Series-A do consórcio R3, aderimos ao consór-
cio Ethereum Enterprise Alliance e estabelecemos um time avançado em 
Nova Iorque.

Reforçamos assim o pioneirismo do Itaú na busca por soluções inovadoras.
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anuário brasileiro 
de bancos76 anuário brasileiro 
de bancos76

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física  Mais de 600 mil 
Total de clientes pessoa jurídica  1.247 
Número de Contas PF - Ativas  204.113 
Número de Contas PJ - Ativas  1.247 
Número de Clientes com Cartão de Débito - Ativos  295.209 
Número de Clientes com Cartão de Crédito - Ativos  111.380 
Bandeiras de cartão de crédito operadas  Mastercard 
Total de cheques compensados  303.314  

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências  1  

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios   3 
Número de ATMs terceirizados  22.021 
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física  542.280 
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica  1.247 
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Física 542.280
Número de clientes com serviços de mobile banking 
(inclui celular e tablet) – Pessoa Jurídica  1.247 
Número de transações + consultas através de mobile banking  266.770.705 
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências)  4.801.967 
Número de transações + consultas através do internet banking   66.692.676  

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 120
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 15
Número de servidores  1.475
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 918
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 342
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 1.213
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  1.118 TB
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 5.052
 

Banco Original S/A
Sede: São Paulo – SP
Lucro Líquido (em milhares): R$ 1.500,00
Rede ATM  

PRINCIPAIS 
EXECUTIVOS EM TI
Carlos Augusto Oliveira
Diretor Executivo

Alexandre Pinelli
Superintendente Executivo

Gustavo Moraes
Superintendente Executivo

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS/ 
BANCO DIGITAL/
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Marcelo Santos

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BLOCKCHAIN/ 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Gustavo Moraes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Samuel Santos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Ricardo Kayo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CRÉDITO/ COBRANÇA
Marcelo Boock

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CARTÕES
Valmir Sierra Fernandes

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
Carlos Andre Hermesindo 
da Silva
Diretor

panorama das maiores instituições
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Banco Original S/A
Sede: São Paulo – SP
Lucro Líquido (em milhares): R$ 1.500,00
Rede ATM  

77

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$ 17.178.000,00 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$ 62.204.190,29 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 154

Principais Projetos em curso já estabelecidos 
para 2018
Agência Digital, Chatbot, Big Data, Evolução produto cash back, Investidor 
Não Correntista, Callback offl  ine com liveness

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
Chatbot, Blockchain, Big Data, RPA

Principais Iniciativas para  Open Banking
O Banco Original tem desde Setembro de 2016 uma plataforma de Open 
Banking disponibilizando suas principais APIs e transações para parceiros 
cadastrados, bem como um portal de APIs que explica todo seu funciona-
mento. Alguns cases como Recarga Picpay, Saldo-Extrato-TEF no Facebook 
Messenger, E-cred Serasa são exemplos de uso das APIs em parceiros.

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
Chatbot Original disponível nos canais logados (internet banking e mobile): 
54% de retenção nos primeiros meses.

Principais Iniciativas em BlockChain
Em estudos preliminares e POC de soluções
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anuário brasileiro 
de bancos78 anuário brasileiro 
de bancos78

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 275.570
Total de clientes pessoa jurídica 364
Número de contas PF - Ativas 3.122
Número de contas PJ - Ativas 1.297

REDE DE ATENDIMENTO - NACIONAL 
Número Total de agências 1 

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 2.636
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 855
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física 1.597
Número de transações + consultas através de mobile banking 4.836
Número de transações + consultas através do internet banking  5.743 

 
INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 30
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 9
Número de servidores  325
Número de ramais telefônicos
(incluir agências, PABs e correspondentes) 491
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 82
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 557
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  450TB
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 840 

 
INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) R$4.300.000,00
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças) R$3.500.000,00
Investimentos em Transformação Digital R$1.600.000,00
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet) R$150.000,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 31

Paraná Banco S.A.
Sede: Curitiba – PR
Lucro Líquido (em milhares): R$ 189.812,00

panorama das maiores instituições

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI 
Luciano da Cruz Santos
Rogerio Perussi Delgado

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Nile Mannrich 

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BANCO DIGITAL
Cristiano Malucelli 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA 
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Cristiano Malucelli

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN
Anilson Fieker Pedrozo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Nile Mannrich

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Gilberto Jose Panko

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Rogerio Perussi Delgado

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Carlos Alberto de Almeida 
Vilela

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO
Laercio Schulze de Sousa

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA 
Bruno Amaury Sloboda Tozo

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
Laercio Schulze de Sousa

ParanáBanco

ParanáBanco
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Paraná Banco S.A.
Sede: Curitiba – PR
Lucro Líquido (em milhares): R$ 189.812,00

79

Principais Inovações ou Conquistas de TI/
Telecom em 2017
Implantação de nova estrutura de servidores e storages; 
terceirização de serviços de firewall/SOC; revisão do contra-
to de terceirização de telefonia; revisão do contrato de out-
sourcing de impressão; troca de ferramenta de ITSM. 

Apontar os Principais Projetos em curso 
já estabelecidos para 2018
Migração de serviços/aplicações para a nuvem; outsourcing 
de serviços de infraestrutura e operações.

Principais Iniciativas para a Transforma-
ção Digital
O Paraná Banco está executando diversos projetos nesse 
sentido com times focados em inovação. Todo esse projeto 
está sendo executado com a orientação de uma consultoria 
referência no assunto.
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anuário brasileiro 
de bancos80 anuário brasileiro 
de bancos80

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 3.200.000
Total de clientes pessoa jurídica 790.000
Número de contas PF - Ativas 2.478.604
Número de contas PJ - Ativas 560.423
Número de contas poupança PF - Ativas 1.038.264
Número de contas poupança PJ- Ativas 16.721
Número de clientes com Cartão de Débito 2.769.151
Número de clientes com Cartão de Crédito 1.263.618
Bandeiras de cartão de crédito operadas Cabal, Visa e Mastercard
Total de cheques compensados 105.899.458 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 2.691 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  4.039
Número de ATMs terceirizados 20.000
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 384.959
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 331.921
Número de clientes com serviços de mobile banking
( inclui celular e tablet ) - Pessoa Física 848.449
Número de clientes com serviços de mobile banking
( inclui celular e tablet ) - Pessoa Jurídica 289.874
Número de transações + consultas através de mobile banking 1.109.580.382
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 281.344.626
Número de transações + consultas através do internet banking  776.881.157 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 48
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 37
Número de servidores (Mainframes + Fujitsu) 21
Número de ramais telefônicos
(incluir agências, PABs e correspondentes) 31.021
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 164
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 31.085
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  2.9 PB
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 7.051 

Sicoob
Sede: Brasília - DF
Lucro Líquido (em milhares): R$ 176.345,00
Rede ATM  

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
EM TI
Antônio Cândido Vilaça Júnior
Diretor de Tecnologia da Informação

Dênio Álbaro de Lima 
Rodrigues
Superintendente de Infraestrutura e 
Operações de TI

Edson Rodrigues Lisboa Júnior
Superintendente de Sistemas de 
Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS
Edson Rodrigues Lisboa Júnior
Superintendente de Sistemas de 
Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL
Antônio Cândido Vilaça Júnior
Diretor de Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Antônio Cândido Vilaça Júnior
Diretor de Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BLOCKCHAIN
Edson Rodrigues Lisboa Júnior
Superintendente de Sistemas de 
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 Infraestrutura e 
Operações de TI

panorama das maiores instituições
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Sicoob
Sede: Brasília - DF
Lucro Líquido (em milhares): R$ 176.345,00
Rede ATM  

81

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$10.116.981,11 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$30.506.168,21 
Investimentos em Transformação Digital  R$2.956.791,98 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$10.699.260,97 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 327 

 

Principais Iniciativas para 
a Transformação Digital
- Cadastro inicial de senhas: o cooperado que abrir uma con-
ta em uma cooperativa já pode sair com o celular cadastra-
do para realizar as transações fi nanceiras mesmo sem ter 
recebido seu cartão;

- Saque digital: o saque digital do Sicoob permite que coope-
rados realizem saques nos terminais de autoatendimento 
da rede Sicoob sem a utilização de um cartão por meio da 
leitura de um QR Code;

- Transferência digital: a transferência digital do Sicoob 
permite aos cooperados realizarem transferências de uma 
maneira rápida, prática e segura, por meio da leitura de um 
QR Code utilizando o aplicativo do Sicoob ou pelo envio para 
uma pessoa ou grupo em um aplicativo de bate papo;

- Atendimento digital: com o atendimento digital do Sicoob 
os cooperados terão o mesmo atendimento de qualidade 
de nossas agências na tela do celular. Com esta novidade 
o cooperado terá um canal direto com os especialistas de 
nossas cooperativas de onde ele estiver, mesmo em horá-
rios em que a agência não estiver aberta;

- Face ID: é um sensor biométrico desenvolvido pela Apple e 
está disponível para o dispositivo iPhone X. Os cooperados 
do Sicoob podem utilizar o Face ID para realizar o login no 
Sicoobnet Celular em vez de usar a senha de acesso padrão 
de oito dígitos;

- Sicoob Conta Fácil: é uma conta de pagamento pré-
-paga, totalmente digital, acessível a todos os brasilei-
ros maiores de 18 (dezoito) anos, um produto com forte 
apelo junto ao público jovem. Trata-se, também, de uma 

excelente possibilidade para inclusão fi nanceira da po-
pulação não bancarizada ou mesmo para aqueles que 
querem começar a se relacionar com o Sicoob de uma 
maneira mais simples;

- Associação Digital: Serviço totalmente digital, através do 
aplicativo Faça Parte, permite de forma intuitiva o cliente 
procurar, estudar e associar a uma cooperativa do Sicoob 
com as mesmas condições que o cliente possui ao realizar 
fi sicamente em uma cooperativa;

- Integralização Digital de Capital: Possibilita ao associado 
submeter uma proposta de renegociação a cooperativa por 
meio dos canais de atendimento;

- Renegociação Digital: Possibilita ao associado submeter 
uma proposta de renegociação a cooperativa por meio dos 
canais de atendimento;

- Abertura digital de Conta Poupança: Disponibiliza ao asso-
ciado a abertura de conta poupança nos canais de atendimen-
to garantindo um melhor controle de seus investimentos.

Principais Iniciativas para Open Banking
- Ampliação do portfólio de produtos ofertados na platafor-
ma Sicoob Open Banking.

Principais Iniciativas em BlockChain
- Criação de rede interbancária para realização de experi-
mentos com liquidação descentralizada de valores;

- Participação nos projetos de Onboarding Digital e na 
construção da base de Alias para o projeto da GT P2P da 
Febraban.

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Edson Rodrigues Lisboa Júnior
Superintendente de Sistemas 
de Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE REDES SOCIAIS
Marcelo Vieira da Silva
Consultor Executivo de 
Comunicação e Marketing
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 3.196.721
Total de clientes pessoa jurídica 387.095
Número de Contas PF - Ativas 1.971.184
Número de Contas PJ - Ativas 304.438
Número de Contas Poupança PF - Ativas  1.823.259 
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 63.254
Número de Clientes com Cartão de Débito 2.684.088
Número de Clientes com Cartão de Crédito 1.127.785
Bandeiras de cartão de crédito operadas MasterCard, Visa e Cabal
Total de cheques compensados 23.122.765

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL  
Número Total de agências 1.550

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  4.438
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 1.382.796
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 420.364
Número de clientes com serviços de mobile banking
( inclui celular e tablet ) - Pessoa Física 1.320.393
Número de clientes com serviços de mobile banking
( inclui celular e tablet ) - Pessoa Jurídica 238.706
Número de transações + consultas através de mobile banking 12.260.066
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 63.705.720
Número de transações + consultas através do internet banking  35.177.766

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center/contact-center próprios 60
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 66
Número de servidores  4.507
Número de ramais telefônicos
(incluir agências, PABs e correspondentes) 3.514
Número de terminais mobile (Celular+Tablet)  263* apenas  

   com funcionários centro administrativo
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 25.804
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  3.300
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 77.904

Banco Cooperativo Sicredi 
Sede: Porto Alegre - RS
Lucro Líquido (em milhares): R$  88.658,00
Rede ATM  

PRINCIPAL EXECUTIVO 
EM TI
Volmar Machado
Diretor executivo de 
Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CANAIS 
Cidmar Stoff el 
Diretor executivo de 
Produtos e Negócios

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BANCO DIGITAL
Volmar Machado
Diretor executivo de 
Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Volmar Machado
Diretor executivo 
de Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN 
Volmar Machado
Diretor executivo 
de Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER 
César Bochi
Diretor executivo de 
Administração

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
INFRAESTRUTURA 
Volmar Machado
Diretor executivo de Tecnologia 
da Informação

panorama das maiores instituições
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Banco Cooperativo Sicredi 
Sede: Porto Alegre - RS
Lucro Líquido (em milhares): R$  88.658,00
Rede ATM  

83

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$14.477.999,00 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças)  R$142.068.051,00 
Investimentos em Transformação Digital  R$69.177.735,00 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$6.929.578,00 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 567

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
Experiência Digital: Lançamento do WOOP Sicredi, solução fi nanceira digital 
que conecta pessoas e propósitos por meio do cooperativismo. 

Troca do Core Bancário: Início de uma estratégia para a troca do core. Nova 
oferta de mercado para uma experiência digital, com evolução dos produtos 
e serviços e melhorias na experiência das agências.

 

Principais Iniciativas para  Open Banking
Estudo de oportunidades para o sistema Sicredi como cooperativa para a 
implementação do Open Banking, buscando maior sinergia de troca de infor-
mações e funcionalidades dentro do processo das cooperativas. Visão exter-
na do Open Banking em análise inicial, uma vez que espera-se os resultados 
da iniciativa com as cooperativas.

 

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
Aquisição de plataforma de computação cognitiva Watson da IBM em 2018, 
dentro da POC realizada para a implementação de recursos de chat bot e novas 
funcionalidades de analise cognitiva nas bases de dados analíticas do Sicredi. 

 

Principais Iniciativas em BlockChain 

Em Novembro de 2017 iniciamos os nossos estudos focados em Blockchain. 
Nos dois últimos meses do ano focamos em realizar uma ampla pesquisa 
com o auxílio do Instituto Gartner, bem como com a realização de reuniões 
com os principais vendors do mercado, são eles: IBM, Microsoft e Oracle. 
Também foram realizadas diversas pesquisas relacionadas aos casos de 
uso no setor fi nanceiro mundial. Em 2018 pretendemos criar um primeiro 
caso de uso em blockchain, contudo ainda não defi nimos qual será a solução 
a ser implementada nessa PoC.

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 
Volmar Machado
Diretor executivo de Tecnologia 
da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS 
Cidmar Stoff el
Diretor executivo de Produtos 
e Negócios

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO 
Daniel Frederic Van Det 
Diretor executivo de Crédito do 
Banco Cooperativo Sicredi

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO 
Daniel Frederic Van Det
Diretor executivo de Crédito do 
Banco Cooperativo Sicredi

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA
Daniel Frederic Van Det 
diretor executivo de Crédito do 
Banco Cooperativo Sicredi

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CARTÕES
Cidmar Stoff el
Diretor executivo de Produtos 
e Negócios

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
Wolney Romano
Tesoureiro do Banco 
Cooperativo Sicredi

NOTA: As respostas são sistêmicas e não apenas do Banco Cooperativo Sicredi. 
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panorama das maiores instituições

INFORMAÇÕES GERAIS
Total de clientes pessoa física 3,4 milhões
Total de clientes pessoa jurídica aprox. 340 grupos econômicos
Número de Clientes com Cartão de Crédito 910.112
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa e Mastercard

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL
Número Total de agências 76

AUTOATENDIMENTO
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Física 725.869
Número de clientes com serviços de internet banking
Pessoa Jurídica 2.987
Número de clientes com serviços de mobile banking
(inclui celular e tablet) - Pessoa Física 198.185
Número de transações + consultas através de mobile banking 398.133
Número de transações + consultas através do internet banking  1.095.623

INFRAESTRUTURA
Número de posições de call-center/contact-center próprios 793
Número de posições de call-center/contact-center terceirizados 1.563
Número de servidores  2.952
Número de ramais telefônicos 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 3.987
Número de terminais mobile (Celular+Tablet) com funcionários 3.378
Número de PCs (incluir agências e PAB´s) 4.896
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  3.072TB
Número de portas de rede ativadas 
(incluir agências, PABs e correspondentes) 7.008

INVESTIMENTOS 
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) R$17.986.162,56
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças) R$18.412.935,83
Investimentos em Transformação Digital R$59.702.713,17
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet) R$4.060.546,43
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 277

Banco Votorantim S.A. 
Sede: São Paulo – SP
Lucro Líquido (em milhares): R$  582.229,00
Rede ATM  

PRINCIPAL EXECUTIVO 
EM TI/INFRAESTRUTURA/
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Marcelo Andrade Clara

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS/BANCO 
DIGITAL/ TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL/ BLOCKCHAIN/
CONTACT CENTER/ 
COBRANÇA/ CARTÕES
Gabriel José Gama Ferreira

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO/ 
CRÉDITO
Maria Silvia de  O. Netto Rangel

PRINCIPAL EXECUTIVO PARA 
A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA OPERAÇÃO
Ricardo Abrahão Fajnzylber

PRINCIPAIS EXECUTIVO 
DE FINANÇAS
Álvaro Jorge Fontes de 
Azevedo

Anunário Brasileiro de Canais - anuncio.indd   1 03/05/2018   11:44
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Banco Votorantim S.A. 
Sede: São Paulo – SP
Lucro Líquido (em milhares): R$  582.229,00
Rede ATM  
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ABN Amro
São Paulo • Instituição Independente • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
2.137.955 

24.909 
669.528 
154.125 

70.307 
-55.523 
30.532 

27,54
0,60

EY

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

2
158.328 
16.182 

26 
28.134 

8.747 
-17.158 
-5.243 
27,91
13,79
KPMG

Agibank
Porto  Alegre • Conglomerado • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

4
1.562.792 

988.669 
28.207 

957.583 
64.589 

-213.336 
127.809 

19,07
2,97

EY

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

5
43.719.469 

945.877 
2.348.389 
3.317.025 

854.036 
-140.031 
176.345 

18,47
10,85
PWC

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

40
13.273.942 
4.135.283 
2.432.266 
1.470.131 

86.467 
-178.458 
137.769 

20,35
14,27

KPMG

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

63
5.070.797 
1.220.476 

783.590 
696.958 
169.327 

-194.417 
93.661 

15,23
20,53

EY

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

6
28.767.785 
6.399.464 
4.072.074 
2.520.915 

306.906 
-201.867 
418.733 

16,31
0,86

EY

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

120
16.952.092 
1.722.083 
1.178.582 
1.421.049 

701.314 
-543.022 

64.507 
14,54
10,27

KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017

dados gerais dos principais bancos (R$ milhares)
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Banif
São Paulo • Conglomerado • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
594.794 

8.997 
4.442 

-22.668 
-18.095 
-123,85

0,00
BLB

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

31
16.260.040 

7.012.518 
808.778 

2.578.340 
36.596 

-164.000 
26.290 

15,69
20,29
PWC

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

116
6.937.364 
1.556.122 
2.115.516 
1.564.464 

92.667 
-328.814 
259.035 

23,29
9,32

KPMG

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

5
36.686.149 

1.277.137 
2.269.841 
2.038.258 

328.213 
-238.210 
262.876 

16,38
1,79
PWC

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

538
73.287.391
9.939.810

15.875.290
9.978.492
1.746.544 

-1.942.116
1.053.036

16,98
8,67

KPMG

Bocom BBM
Salvador • Conglomerado • Privado  Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

6
5.133.354
1.212.696
1.197.301

520.376
43.297 

-66.162 
43.355

16,06
0,84
PWC

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

131
22.752.499 

1.097.674 
2.132.229 
2.701.405 

299.650 
-372.731 
175.216 

14,22
20,36
PWC

Bansicredi
Porto Alegre • Conglomerado • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

5
41.292.009 
1.962.788 
6.509.716 
3.346.460 

607.816 
-106.769 

88.658 
20,90
8,66

EY

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Banco do Brasil
Brasília • Conglomerado • Público
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria
Rede ATM

4.829
1.369.201.171 

179.791.353 
364.498.414 
142.438.857 
25.941.416 

-20.576.963 
11.010.776 

19,64
16,02
KPMG

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

11
126.591.612 

5.205.606 
7.820.597 
9.523.750
1.596.964 
-648.870 

2.383.863 
18,05
30,79

EY

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

7
856.911 
30.135 
20.690 
86.300 

135.435 
-72.729 
-20.196 

14,11
26,95
KPMG

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

3.405
1.260.767.575 

129.931.721 
528.303.295 
133.400.619 
25.041.082 

-22.443.498 
12.516.121 

17,65
11,03
PWC

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

124 
14.126.063 
2.836.151 
5.396.893 
2.759.553 

342.916 
-843.893 
259.932 

15,69
12,99

EY

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

3
1.923.224 

82.779 
239.004 
171.064 

9.311 
-29.085 
80.105 

34,07
0,57

EY

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

4.766
1.211.271.718 

129.923.666 
157.376.898 
148.262.127 
31.660.667 

-21.010.157 
14.657.755 

17,12
43,35
KPMG

BS2
Belo Horizonte • Instituição Independente • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
3.538.813 

306.739 
115.702 
231.717 
25.520 

-45.764 
48.066 

13,45
19,34
PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Cargill
São Paulo • Instituição Independente • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
3.288.348 

831.819 
116.754 
288.729 

4 
-7.653 

-53.811 
17,29
0,10

KPMG

Cetelem

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

10.631.598
3.398.513
4.176.284
2.326.556 

246.650 
-76.820 
19.038 

Deloitte

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

1
2.943.613
1.619.340
1.003.357

458.877
12.210 

-51.962 
97.358
26,95
0,60
PWC

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

131
61.886.188
5.809.244
1.760.709
6.275.073 
1.759.078 

-1.221.883 
791.705 

15,94
2,20

KPMG

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

1
1.578.594

333.950
11.524

435.437
65.787 

-22.572 
-80.782

13,47
12,49
KPMG

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

1
8.112.410
3.619.337
3.723.461

881.974
6.322 

-47.995 
212.137 

17,34
0,96

EY

Capital
Salvador • Instituição Independente • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
26.271 
3.736 

178 
4.051 

182 
-2.954 
-1.044 
54,50
1,85
BDO

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

10
19.360.496 
3.810.214 
2.203.626 
2.080.382 

67.679 
-260.184 
-749.560 

28,53
2,69
PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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dados gerais dos principais bancos (R$ milhares)

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

6
1.289.813 

836.580 
106.185 
150.581 

-22.466 
-12.401 

15,94
2,44

KPMG

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

3
1.251.328 

50.955 
31.750 

115.253 
38.336 

-81.254 
-36.694 

21,14
48,29

Deloitte

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

2
7.374.309 
1.279.859 

122.857 
1.655.246 

716.158 
-137.517 
232.345 

21,31
15,67

KPMG

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

3
6.317.001 
1.806.848 

448.356 
849.158 
31.451 

-104.744 
-28.673 

11,56
3,24
PWC

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

39
23.786.301 
6.409.566 
4.530.157 
3.845.433 

134.290 
-304.601 
521.474 

15,03
28,42

Deloitte

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

1
60.155 

18.373 
2 

-1.436 
-8.011 
287,66

0,94
BDO 

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

3
11.102.058 

556.331 

417.549 
26.541 

-52.845 
12.619 

15,61
2,64

EY

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

1
12.006.899 

664.414 
728.461 
594.673 
150.383 

-149.521 
61.572 

24,64
0,52

KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Finaxis
Curitiba • Conglomerado • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

3
65.394 

3.062 
56.000 

-26.285 
3.351 
25,45
3,90

Grant Thornton 

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

4
4.872.301 

74.359 
254.634 
699.512 
13.204 
-57.744 
-92.153 

17,05
4,93

Deloitte

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

1
1.449.566 
1.141.059 

23.287 
155.370 

21.249 
15,47
0,00
PWC

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

2
4.337.752 
1.746.238 
1.411.677 

800.091 
67.721 

-17.041 
107.081 

19,45
1,03

KPMG

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

1
12.415.082 
5.941.616 
3.139.894 
1.868.257 

159.590 
-102.358 
316.874 

17,39
5,50

Deloitte

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

2
1.075.485 

66.347 

215.156 
2.283 

-18.279 
983 

24,52
0,47

KPMG

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

2
4.464.753 
3.981.520 

66.128 
527.858 
22.231 

-18.440 
68.836 

17,00
0,47

EY

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

3
9.381.194

737.367
274.857 

-187.679 
263.898 

21,96
1,55
PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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dados gerais dos principais bancos (R$ milhares)

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

13
2.655.217 

268.035 
218.433 
319.487 
92.185 

-85.447 
-223.514 

-0,02
150,92

PWC

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

3.366
1.503.503.484 

245.048.364 
213.187.027 
147.494.988 
35.802.193 

-22.350.923 
23.964.551 

18,80
23,92
PWC

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

2
17.396.753 

211.623 
273.375 
494.831 
40.541 
-57.701 

2.734 
21,44
0,26

KPMG

John Deere
Indaiatuba • Conglomerado • Privado  Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
7.335.179 
2.371.784 
4.257.154 

685.727 
44.266 

-35.699 
142.301 

14,83
0,23

Deloitte

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

40
3.580.884 

659.212 
1.837.031 

444.775 
20.293 
-77.975 
48.158 

17,17
2,48

KPMG

J.P. Morgan

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

36.020.309 
641.873 
323.157 

2.814.156 
369.342 

-620.017 
256.342 

PWC

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

8
2.970.476 

836.504 
468.517 
370.976 
16.131 

-61.260 
34.795 

15,72
6,69

KPMG

Intesa Sanpaolo
São Paulo • Instituição Independente • Privado  Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
571.567 
214.670 
51.389 
60.051 
4.736 

-18.992 
13.440 

36,71
0,43

KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Keb Hana
São Paulo • Instituição Independente • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
613.134 
118.722 

88.452 
359 

-5.630 
9.528 
82,98
0,32

KPMG

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

5
1.554.641 

83.153 
364.156 
210.521 

3.012 
-22.786 

6.012 
1,94
5,62

Crow e Horwath

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

2
133.296 
43.234 
57.853 
15.765 

242 
-7.796 

298 
69,54
0,43

KPMG

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

158
9.693.967 
2.713.793 
2.470.294 
2.823.438 

268.086 
-410.762 

26.244 
14,94
22,73
PWC

Lage Landen
Porto Alegre • Instituição Independente • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
5.389.738 
1.479.304 
2.835.825 

587.291 
4.490 

-50.056 
116.356 

18,99
1,02
PWC

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

2
8.396.941 
2.699.511 
3.494.784 
1.142.075 

12.196 
-72.727 
33.508 

16,98
0,18

KPMG

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

2
1.235.800 

98.561 
1.385 

-8.222 
28.346 

80,66
0,35

KPMG

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

1
1.293.395 

313.075 
647.712 
209.483 

3.832 
-22.436 
20.285 

13,31
10,98
PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017

ABB_2018_MIOLO.indd   93 13/06/2018   11:21:21



anuário brasileiro 
de bancos94

dados gerais dos principais bancos (R$ milhares)

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

1
4.494.489 

200.839 
106.777 
295.409 
61.240 
-57.957 
37.405 

27,37
1,55

EY

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

315
54.046.937 
4.183.701 
4.915.752 
5.403.702 
2.315.681 

-1.900.347 
681  745

15,89
2,78

EY

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

4
2.808.158 

241.711 
175.684 
84.602 
47.727 

-28.757 
6.623 
12,76
8,86
PWC

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

4
300.958 
128.540 

2.968 
31.503 

53 
-823 

10.552 
14,48
0,64

KPMG

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

2
685.904 
242.760 
336.955 
99.381 

1.477 
-8.797 

-931 
22,80
0,19
PWC

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

3
8.832.925 
1.355.605 

838.713 
1.164.988 

29.010 
-283.434 

1.500 
16,31
16,22
KPMG

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

2
19.513.983 

325.793 
387.135 

1.365.354 
499.357 

-397.324 
261.079 

16,73
1,88
PWC

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

2
178.032 

10.980 
22.581 

-10.867 
9.522 

192,30
0,75

Deloitte

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Pan
São Paulo • Conglomerado • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria
Rede ATM

3
25.834.324 

7.582.563 
8.806.221 
7.780.348 

403.236 
-463.572 
212.606 

13,32
17,62
PWC

PSA Finance

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

1.996.574 
1.108.901 

586.067 
250.397 
20.091 

-28.399 
39.768 

PWC

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

2
5.450.826 
1.360.616 
2.115.999 
1.080.943 

11.007 
-42.011 
189.812 

20,89
26,51
KPMG

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

17
22.586.622 

7.076.280 
7.217.110 
2.036.357 

92.087 
-167.375 
322.388 

17,57
0,44
PWC

Paulista

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

2.804.175 
263.001 
172.327 
399.304 
79.780 

-65.487 
50.115 

EY

Randon
Caxias do Sul • Conglomerado • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
345.958 
230.994 
62.175 
44.196 
1.046 

-5.227 
6.143 
34,12
0,41

KPMG

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

2
847.909 
56.856 
3.060 

236.505 
38.915 

-82.453 
25.243 

14,63
1,84

KPMG

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

8
8.600.593 
1.538.061 
1.316.121 

731.397 
80.826 

-89.151 
-262.826 

12,44
28,29
PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Renner
Porto Alegre • Instituição Independente • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
1.214.507 

503.832 
404.040 
274.387 
29.539 

-48.116 
24.006 

12,69
5,86

Grant Thornton 

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

111
160.459.501 
39.199.700 
21.177.376 
16.726.899 

1.807.651 
-2.037.754 
1.914.581 

13,72
31,75

Deloitte

República Oriental do Uruguai
São Paulo • Instituição Independente • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
74.663 

9 

23.137 
5 

-2.488 
6.950 

141,03
2,70
BDO

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

2.668
683.732.212 
94.049.534 

111.247.107 
76.310.782 
15.610.759 
-7.631.464 
7.996.577 

15,83
15,15
PWC

Ribeirão Preto
Ribeirão Preto • Instituição Independente • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

1
601.921 
212.813 
237.552 
86.943 
1.219 

-8.279 
12.461 

18,29
2,67
PWC

Scania
S. Bernardo do Campo • Conglomerado • Priv. Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
1.965.432 

756.613 
1.022.761 

179.589 
3.197 

-20.525 
20.337 
14,59
1,38
PWC

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

13
2.273.363 

401.741 
103.716 
336.945 
43.258 
-77.955 
49.426 

11,70
4,93

EY

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

2
1.814.563 

603.203 
367.259 
106.623 

8.734 
-10.394 
81.901 

25,49
31,97
PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017

dados gerais dos principais bancos (R$ milhares)
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Société Générale
São Paulo • Conglomerado • Privado  Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
15.761.188 

163.804 
341.507 
757.085 
16.506 

-71.711 
-38.978 

27,07
0,33

EY

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

2
486.671 
216.288 
143.431 
99.718 
65.147 

-18.739 
4.644 
18,79
1,11

KPMG

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

16
4.448.165 
2.117.379 

451.087 
651.108 

30.817 
-69.651 
90.161 

18,41
12,93

Deloitte

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

1
6.215.347 
2.613.541 
1.998.504 

905.196 
54.777 

-50.664 
98.632 

13,13
1,85
PWC

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

1
6.608.681 
1.158.132 

492.678 
438.639 
30.942 

-56.921 
55.613 

28,66
0,27

KPMG

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

1
2.498.315 

917.288 
368.328 
511.895 
133.987 

-119.996 
73.269 

16,36
15,93
KPMG

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

1
3.838.178 

254.021 
543.667 
277.220 
35.293 

-48.160 
2.130 
23,68
0,62

KPMG

Tokyo Mitsubishi
São Paulo • Instituição Independente • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
20.720.802 

596.601 
97.663 

741.442 
34.519 

-132.786 
74.561 

31,75
2,46

KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017
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Vipal
Porto Alegre • Instituição Independente • Privado Nacional
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
16.630 
3.274 

160 
3.710 

496 
-2.517 
-6.773 
72,22
0,09

Mülle, Prei & Hoff

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

2
299.401 

21.076 
9 

-4.088 
-30.963 
100,60

9,65
PWC

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

1
15.435.884 
6.972.739 
4.956.710 
2.585.164 

56.478 
-2.083 

513.668 
26,12
0,30
PWC

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

4
62.040 

2.856 
59 

-3.191 
-2.811 
34,35
11,59

EY

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

1
3.548.652 
1.405.642 
1.457.173 

468.486 
66.575 

-35.681 
95.482 

23,89
1,38
PWC

Yamaha
Guarulhos • Conglomerado • Privado Estrangeiro
Quantidade de Agências* 
Total de Ativo
Oper. de Crédito             
Oper. de Cred. Longo Prazo    
Receitas Intermed. Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas
Despesas de Pessoal
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Basileia*
Índice de Imobilização* 
Auditoria

2
790.294 
296.256 
408.827 
149.704 
25.124 

-16.512 
23.117 
30,48
0,96

EY    

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

1
528.240 
119.810 
71.440 
94.992 

1.137 
-10.016 
32.763 

52,67
0,06

BDO RCS

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

88
93.518.925 
19.912.865 
21.619.738 
14.010.537 
1.318.461 

-1.094.894 
582.229 

15,54
18,63
KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2017

dados gerais dos principais bancos (R$ milhares)

ABB_2018_MIOLO.indd   98 13/06/2018   11:21:40



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.

BRASIL • ARGENTINA • CHILE • COLÔMBIA • ESPANHA • ESTADOS UNIDOS • MÉXICO • PERU exceda.com

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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