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Conheça a NCR e descubra como acelerar a transformação 
digital do seu negócio.

De transações bancárias a pagamentos em tempo real, podemos ajudá-lo a conectar 
seus canais digitais e físicos para que possa atender seus clientes a qualquer hora, em 
qualquer lugar, com a melhor experiência no negócio. 

Saiba como a NCR ajuda sua empresa:

• O futuro do banco digital
• Como a tecnologia de última geração pode ser usada com foco no ser humano
• A tecnologia que está transformando pagamentos
• Tecnologia de autoatendimento de última geração

Banco físico ou digital.
Em tempo real e em todos os canais. A gente faz isso por você!

Transforme mais do que 
a sua tecnologia. 
Transforme a experiência 
do seu cliente.

NCR: seu caminho para 
a era digital.

Saiba mais em NCR.com ou nos procure em comunicacao.brazil@ncr.com 
para acelerar sua transformação digital e conquistar mais clientes
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Enfim, o casamento começa a acontecer. O que de início prometia ser uma 
disputa por espaço pode tender para uma convivência pacífica e produti-
va. Na esteira da transformação digital, agora uma realidade aceita e até 

apreciada pelo público, grandes bancos, startups e fintechs resolvem buscar 
soluções conjuntas, para aproveitar o que de melhor cada modelo pode ofe-
recer. Assim, experiência e uma base de dados sólida se unem a inventividade 
e ímpeto para gerar um novo padrão de relacionamento no sistema bancário.

Todo esse movimento, como não poderia deixar de ser, tem como alvo e 
impulso aquele que é o motivo da existência de qualquer negócio: o cliente. 
Sim, o cliente que agora está em definitivo no centro das atenções. Na verdade, 
mais que cliente, melhor seria falar de clientes, já que uma revolução também 
acontece do outro lado do balcão (ou da tela do smartphone): da mesma forma 
como mudam os bancos, mudam as exigências dos usuários, que buscam al-
ternativas de relacionamento com a instituição bancária, sendo que muitos de-
les preferem conversar com as máquinas – simpáticas, por sinal – do que com 
seres humanos. E cabe aos bancos reconhecer esses vários tipos de cliente – de 
desbancarizados a grandes investidores – e descobrir como conquistá-los.

Esta edição do Anuário Brasileiro de Bancos mostra os muitos lados dessa 
realidade, que pode passar pelo fim das agências e das taxas, e assumir cami-
nhos fantásticos com o uso da inteligência artificial e da computação quântica. 
Aqui, procuramos nos aprofundar na análise dessa transformação, um fenôme-
no de que já tratávamos, desde seu surgimento, em edições anteriores. E sobre 
o qual seguimos informando, com a preocupação constante de que o ecossis-
tema que nos acompanha esteja sempre atualizado.

Boa leitura! 

Marcos Cantarino 
Publisher

Cliente, o protagonista 
da revolução dos robôs

Regina Helena Crespo
Editora

CARTA AO LEITOR
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• Fácil de administrar, simplificando o trabalho do backoffice.
• Conecte-se com seus clientes por todos os canais.
• Aumente ou diminua a utilização da solução sem parar a operação.
• Inovação contínua sempre que você se conectar ao sistema.

Ofereça CX Omnichannel com 
PureCloud, a  solução nº 1 de 
contact center em nuvem.

www.genesys.com
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Fonte: Demonstrações Financeiras 2018 e Banco Central

TOP 10

BANCO

Itaú
Banco do Brasil
Bradesco
Caixa
Santander
Safra
BTG Pactual
Votorantim
Banrisul
Citi

BANCO

Itaú
Bradesco
Banco do Brasil
Santander
Caixa
BTG Pactual
Safra
Citi
Votorantim
Banrisul

ATIVO TOTAL
(em milhares de reais)

1.649.613.394 
1.417.143.716 
1.287.292.105 
1.264.055.128 

805.819.289 
182.166.931 
137.646.425 
101.821.397 

77.427.882
74.707.872

LUCRO LÍQUIDO
(em milhares de reais)

24.977.422 
19.084.953 
12.862.026 
12.166.145 
10.355.331

2.360.784 
2.145.758 
1.301.334 
1.061.170 
1.048.629

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PO
SI

ÇÃ
O

PO
SI

ÇÃ
O

BANCO

Banco do Brasil
Bradesco
Itaú
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Banrisul
Nordeste
Mercantil
Citi
Banestes

BANCO

Itaú
Caixa
Banco do Brasil
Bradesco
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Safra
Banrisul
Nordeste
Votorantim
BTG Pactual

NÚMERO DE AGÊNCIAS

4732
4649
3382
3376
2703

536
304
162
133
125

DESPESA COM PESSOAL
(em milhares de reais)

-23.938.900
-21.635.133
-20.899.024
-19.131.067

-7.700.745
-2.331.666
-2.055.401
-2.001.459
-1.085.553

-776.780
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BANCO

Itaú
Banco do Brasil
Bradesco
Caixa
Santander
Safra
Votorantim
Banrisul
Rabobank
Pan

BANCO

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO
(em milhares de reais)

272.099.729 
186.269.969 
136.522.352 
118.803.716 
100.432.401 

42.436.607 
20.969.081 
10.557.126

8.397.014 
7.912.848 

INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(em milhares de reais)

141.582.105 
134.487.863 
125.611.761 
111.717.435 

77.380.980 
14.011.118 
11.948.869 

9.893.381
9.551.777
7.099.373 
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Trazer mais valor
para o dia a dia
dos brasileiros.

Essa é a TecBan.

de transações no
Banco24Horas em 2018.

2,5 bilhões

de pessoas usam o Banco24Horas
todos os dias.

Mais de 10 milhões

de brasileiros atendidos.
135 milhões

investido nos últimos 3 anos.
R$1,4 bilhão

pontos de atendimento
em mais de 

23mil

locais em todo o Brasil.
13mil

empregos diretos e indiretos.

Mais
de100 mil

Criamos novos modelos e padrões
de negócios por meio do uso
de tecnologias disruptivas,
como o Blockchain.

Inovação

Todos os bancos interligados
para atender a diversos
perfis de clientes.

Infraestrutura
compartilhada

Produzir crescimento para o Brasil e estar presente no dia a dia
das pessoas é nosso maior orgulho e fonte de resiliência.
TecBan. Há 36 anos compartilhando valor com a sociedade.
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Em alguns 
anos, o maior 
banco brasileiro 
pode ser uma 
instituição 
sem agências
Os bancos digitais crescem, se distribuem 
em nichos e anunciam a era do varejo 
bancário sem taxas     por Ademir Morata

BANCOS DIGITAIS

“Assim como o Uber é a maior 
empresa de transporte de 
passageiros sem ter nenhum 
carro e o Airbnb é a maior em-

presa de acomodação por temporada sem 
ter imóveis, não é exagerado pensar que em 
alguns anos o maior banco brasileiro pode 
ser uma instituição que não possua agên-
cias.” O raciocínio desenvolvido pelo sócio 
do BTG Pactual, Marcelo Flora, responsável 
pelo BTG Pactual Digital, revela o entusias-
mo existente na indústria fi nanceira com a 
proliferação das instituições nativas digitais. 

Embora ainda exista um esforço para 
tentar batizar essas empresas com expres-
sões que diferenciem suas características 
para além da palavra “digital”, que também 
é usada pelos bancos tradicionais, o fato é 
que, seja como bancos digitais, neobanks 
ou qualquer outro nome, o número de ini-
ciativas desse tipo cresce a cada dia, espa-
lhando-se por nichos de atuação distintos, 
atraindo a atenção do mercado internacio-
nal e demonstrando que tudo isso parece 
ser apenas o começo, já que a regulamen-
tação do open banking e outros movimen-
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“É UMA TRANSFORMAÇÃO 
COLOSSAL. O SISTEMA ESTÁ SE 
TORNANDO MAIS DINÂMICO, 
ABERTO E COMPETITIVO. CADA VEZ 
MAIS, BANCO NÃO É ALGO AONDE 
SE VAI, MAS SIM ALGO QUE SE FAZ”

BANCOS DIGITAIS

O economista Roberto Luis Troster

tos regulatórios prometem jogar 
ainda mais lenha nessa fogueira. 

Em um recente estudo so-
bre a concentração bancária no 
Brasil entre 2014 e 2018, o eco-
nomista Roberto Luis Troster 
afi rma que os sinais da trans-
formação são diversos, a come-
çar pelos novos participantes, 
passando por padrões de con-
corrência mais acirrados, maior 
diversidade de produtos e servi-
ços, canais de distribuição mais 
rápidos, eliminação de subsí-
dios cruzados, fi ntechs, bancos 
digitais e uso intensivo da inteli-
gência artifi cial.

“É uma transformação co-
lossal. O sistema está se tor-
nando mais dinâmico, aberto 
e competitivo. Cada vez mais, 
banco não é algo aonde se vai, 
mas sim algo que se faz”, afi r-
ma Troster, que foi economista-
-chefe da Febraban. 

Pelo que demonstra sua pes-
quisa, essa mudança estrutu-
ral já começou a fazer efeito. O 
trabalho registra que no perío-
do analisado a participação dos 
cinco maiores bancos no total 
de clientes caiu de 72,3% para 
64,5%. No que se refere ao nú-
mero de operações, os chama-

dos “bancões” eram responsá-
veis por 77,3% em 2014, fatia que 
recuou para 69,9% em 2018. Já 
no volume de crédito, o declínio 
foi de 72,9% em 2017 para 72% 
em 2018.

O FIM DAS AGÊNCIAS, A 
EXTINÇÃO DAS TAXAS E 
O OLHAR PRÓ-CLIENTE

De acordo com Troster, hoje 
o setor bancário tem baixa le-
gitimidade. Há uma percepção 
generalizada de que sua contri-
buição para a sociedade é incom-
patível com seus lucros e com 
as recompensas aos acionistas 
e gestores. “Para reverter esse 
quadro, é necessário mudar o 
paradigma vigente e aumentar o 
desempenho em efi ciência, cus-
tos, solidez, estabilidade, susten-

tabilidade, transparência e inclu-
são”, diz. 

Em alguns sentidos, os ban-
cos digitais se posicionam 
justamente na direção dessa 
reversão na legitimidade do seg-
mento, pois uma das caracterís-
ticas comuns a esse modelo é a 
busca pela oferta de vantagens 
para os clientes. 

Verana Fornetti, porta-voz 
 do C6 Bank, lembra que, se-
gundo a última edição do Rela-
tório de Cidadania Financeira, 
publicado pelo Banco Central, 
a implementação de soluções 
digitais poderia atender ao 
segmento da população que 
considera alto o custo de manu-
tenção de uma conta bancária, 
uma vez que essas soluções di-
gitais tendem a ter custos mais 
baixos. “No C6 Bank, já estamos 
construindo o banco com uma 
estrutura baseada em tecnolo-
gia de ponta, processamento de 
dados in cloud e uso em massa 
de data analytics, e esperamos 
que essa combinação nos dê a 
chance de acelerar o processo 
de inovação. Nós trabalhamos 
para construir uma história 
própria no mercado fi nanceiro 
brasileiro, respeitamos todos 
os outros players e celebramos 
a inovação na sociedade, não 
importa em que  banco ou setor 
ela ocorra”, diz. 

Segundo o superintendente 
executivo de Relações com In-
vestidores do Banco Pan, Diogo 
Ciuff o da Silva, para que uma 
instituição seja considerada um 
banco digital uma das principais 
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“O CLIENTE PRECISA TER UMA 
EXPERIÊNCIA MUITO BACANA. NÃO 
BASTA ELIMINAR A AGÊNCIA. TEM DE 
SER COLABORATIVO, TRAZER NOVAS 
TECNOLOGIAS, ELIMINAR CUSTOS DE 
TARIFAS, TAXAS, BUROCRACIAS ETC.”

Diogo Ciuffo da Silva, superintendente 
executivo de Relações com 
Investidores do Banco Pan

exigências é que tenha uma ati-
tude efetivamente pró-cliente. 
“Não é só falar. É fazer. O cliente 
precisa ter uma experiência mui-
to bacana. Não basta eliminar 
a agência. Tem de ser colabora-
tivo, trazer novas tecnologias, 
eliminar custos de tarifas, taxas, 
burocracias etc.”, afi rma.

Alessandro Andrade, head do 
Sofi sa Direto, reforça esse argu-
mento afi rmando que, mais que 
falar que é um banco digital, é 
preciso pensar de forma digital 
e agir de forma digital: “Muitos 
bancos falam que são digitais, 
mas possuem estruturas físicas 
enormes, complexas, pesadas, 
caras, que geram um volume de 
custos enorme. No fi nal, alguém 
tem de pagar por tudo isso, e é 
sempre o cliente”, diz.

Nesse esforço de levar van-
tagens aos correntistas, um 
consenso entre os neobanks 
é a não cobrança de tarifas. “À 
medida que o mercado vai ama-
durecendo e ganhando maior 
competitividade, as tarifas vão 
diminuindo. Penso que, daqui a 
algum tempo, vai ser muito difícil 
acreditar que alguém vá querer 
pagar tarifa para realizar ser-
viços bancários”, diz Andrade. 
Segundo ele, pelo fato de ter es-
truturas enxutas, sem agências, 
sem custos de aluguel de imó-
veis, tecnologia instalada nes-
ses locais, funcionários, logísti-
ca etc., todos os bancos digitais 
estão mais bem posicionados 
para desenvolver um modelo de 
atuação não mais baseado na 
cobrança de tarifas. 

Marcelo Flora, do BTG, anali-
sa que o modelo de varejo ban-
cário está em transformação. 
Segundo ele, durante um longo 
período, a agência foi a base 
desse modelo, pois concentrava 
todas as ações. “A agência era o 
hub de cross selling. Sempre que 
a pessoa tinha alguma necessi-
dade, ela ligava para o gerente e 
ele a chamava para ir à agência. 
Uma vez que o cliente ia até lá, 
o executivo da instituição fi nan-
ceira promovia o cross selling de 
uma série de outros produtos”, 
argumenta.

O responsável pela BTG Pac-

tual Digital afi rma que no Brasil 
os bancos se desenvolveram 
com essa estratégia e, em fun-
ção dos custos elevados de ma-
nutenção das agências, eles se 
transformaram em grandes con-
glomerados, responsáveis não 
só pelo banking efetivamente, 
mas pelo seguro, pelo consór-
cio e por tudo que era possível 
fazer de cross selling no ambien-
te da agência. “Mas hoje, com a 
tecnologia, as pessoas não que-
rem mais ir às agências. Isso 
porque é possível ter um cartão 
de crédito 100% on-line, é possí-
vel fazer um investimento 100% 
on-line e tudo mais. Por causa 
disso, a agência, que sempre 
foi uma vantagem competiti-
va, agora está se tornando uma 
desvantagem, pelo alto custo 
de manutenção. Isso abre uma 
perspectiva muito interessante 
para os bancos digitais, que não 
têm agências”, afi rma.

ESCOLHA DE NICHOS, 
APETITE POR CRÉDITO 
E BUSCA PELA 
RENTABILIZAÇÃO

Apesar da preocupação em 
levar benefícios para os clien-
tes, existe uma clara percepção 
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“PENSO QUE, DAQUI A ALGUM TEMPO, 
VAI SER MUITO DIFÍCIL ACREDITAR QUE 
ALGUÉM VÁ QUERER PAGAR TARIFA 
PARA REALIZAR SERVIÇOS BANCÁRIOS”

BANCOS DIGITAIS

Jeferson Ricardo Garcia Honorato, 
diretor do next

entre os bancos digitais de que 
é necessário encontrar alterna-
tivas para preencher a lacuna 
deixada pelas tarifas na estrutu-
ra de rentabilização dos proje-
tos. O presidente do Banco Pan, 
Luiz Francisco Monteiro de Bar-
ros, é bem claro quanto a isso: 
“Ser simplesmente um banco 
transacional, que vai prestar 
serviço para o cliente, não será 
sufi ciente”, diz. 

Na busca por essas alternati-
vas, os bancos digitais, cada um 
à sua forma, estão se posicio-
nando num determinado ponto 
da pirâmide ou nicho de público.  
Tem instituições focando no pú-
blico jovem e outras mirando o 
topo da pirâmide. Há ainda as 
que preferem o consumidor de 
nível de renda intermediário e as 
que trabalham na base da pirâ-
mide. O next, por exemplo, que 
pertence ao Bradesco, é focado 
nas gerações Y e Z. 

“Estamos falando de mais de 
60 milhões de jovens que fazem 
uso recorrente de diversas pla-
taformas digitais no seu dia a dia 
e demandam esse mesmo tipo 
de experiência das plataformas 
fi nanceiras. Essa geração quer 
que os serviços fi nanceiros se 
adaptem à sua realidade, ofere-
cendo fl uidez, autonomia e tec-
nologia”, diz o diretor do next, 
Jeferson Ricardo Garcia Hono-
rato.  Segundo ele, as platafor-
mas digitais possuem métricas 
diferentes para avaliar a renta-
bilização, que são baseadas no 
crescimento e na capacidade 
de atrair clientes. “Acreditamos 

que entendendo nosso usuário 
e promovendo ofertas persona-
lizadas, que são proativas e de 
acordo com suas necessidades, 
nossos produtos serão cada vez 
mais consumidos. Somado ao 
modelo de ofertas de serviços 
fi nanceiros, esse universo digi-
tal nos possibilita a criação de 
novas soluções de negócios que 
permitem a rentabilização da 
plataforma”, diz.

Seguindo esse conceito, além 
dos tradicionais serviços ban-
cários, o next oferece soluções 
de gerenciamento fi nanceiro, 
investimento e benefícios base-
ados no perfi l do público. Um 
dos destaques são os chama-
dos “Mimos”. Na prática, são 80 
parceiros com descontos exclu-
sivos, como Uber, Cinemark, Ma-
ckenzie, Rappi, Livraria Cultura 
etc. A instituição explica que os 
clientes que usam os benefícios 

oferecidos pelos Mimos em sua 
jornada diária podem economi-
zar até 300 reais por mês, o que 
totaliza uma economia de 3.600 
reais no ano. Mais uma alternati-
va é o Cashback next, com mais 
de duzentas lojas com benefí-
cio direto na conta do usuário. 
O banco digital ainda oferece 
consultores fi nanceiros disponí-
veis 24 horas por dia, sete dias 
por semana, por meio de chat e 
de redes sociais, para auxiliar o 
cliente em tudo que ele precisar 
com relação ao next.

No caso do Pan, o foco é ofe-
recer crédito à população das 
classes C, D e E. “Nós acredita-
mos que o banco digital precisa 
ter apetite para dar crédito”, diz 
Monteiro de Barros. Segundo 
ele, o apetite para dar crédito vai 
ser o grande diferencial de so-
brevivência e sucesso dos ban-
cos digitais: “Nós atendemos, 
por exemplo, ao aposentado do 
INSS. Temos consciência de que 
ele pode não ser um usuário 
fantástico de tecnologia, mas sa-
bemos que está conectado, que 
usa o WhatsApp, e queremos 
lhe proporcionar uma experiên-
cia agradável para que consiga 
transacionar com o banco digi-
tal”.  O objetivo do Pan é que o 
cliente consiga fi nalizar a ope-
ração sem assinar nenhuma fo-
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“A AGÊNCIA, QUE 
SEMPRE FOI 
UMA VANTAGEM 
COMPETITIVA, 
AGORA ESTÁ SE 
TORNANDO UMA 
DESVANTAGEM, 
PELO ALTO 
CUSTO DE 
MANUTENÇÃO. 
ISSO ABRE UMA 
PERSPECTIVA 
MUITO 
INTERESSANTE 
PARA OS BANCOS 
DIGITAIS”

lha de papel, com três cliques e 
assinando com biometria facial. 
“Para isso, aprimoramos nossos 
processos com ferramentas de 
machine learning, analisamos 
mais de mil variáveis com dados 
estruturados e desestruturados. 
Dessa forma, o Pan consegue 
decidir pela concessão do crédi-
to em 80% dos casos de forma 
totalmente automática”, afi rma.  

Enquanto isso, o BTG Pactu-
al Digital foca no segmento de 
varejo de alta renda, no qual 
vislumbra a oportunidade de 
conquistar de 10% a 15% de par-
ticipação de mercado em até cin-
co anos, o que seria o sufi ciente 
para movimentar 300 bilhões de 
reais. “Os clientes dessa catego-
ria são atendidos basicamente 
por cinco grandes bancos de va-
rejo. Essa menor concorrência 
faz com que os produtos sejam 
de arquitetura fechada e caros. 
Entendemos que por isso existe 
uma oportunidade enorme”, diz 
Marcelo Flora.

O Sofi sa Direto, por sua vez, 
tem o foco voltado para o inves-
tidor. “Somos bem honestos na 
nossa proposta de valor. Nosso 
apelo ao cliente é direto. Abra 
sua conta conosco e nós o ajuda-
remos a ganhar dinheiro. Nosso 
conceito é bem prático: se existe 
um app para pedir comida, um 
app para pedir transporte e um 
app para tudo, então o Sofi sa Di-
reto é o app para ganhar dinhei-
ro”, diz Alessandro Andrade. Ele 
explica que nesse modelo a pes-
soa pode começar com 1 real, 
10 mil reais, ou quanto ela qui-

ser. “Nós não criamos barreiras. 
Quando o cliente entra, o robô 
sugere carteiras recomendadas 
por especialistas que variam en-
tre renda fi xa, ações, fundos de 
mercado etc. O cliente não pre-
cisa entender de investimento. 
Nosso robô vai conseguir resul-
tados melhores que o mercado 
e é com essa movimentação que 
conseguimos a monetização do 
projeto”, diz. 

O C6 Bank, uma das estreias 
aguardadas para os próximos 
dias, por sua vez afi rma que seu 
projeto é ser um banco completo 
para pessoas físicas e jurídicas. 
“Vamos trabalhar para oferecer 

serviços para o maior número 
possível de clientes, sempre com 
transparência e uma ótima ex-
periência em todos os canais”, 
diz Verena Fornetti, do C6.

COLABORAÇÃO, 
OPEN BANKING, API E 
A BUSCA CONSTANTE 
POR INOVAÇÃO

Além da necessidade de ren-
tabilização, a sobrevivência dos 
bancos digitais, na opinião dos 
executivos desse mercado, está 
completamente vinculada à bus-
ca pela inovação, pelo compar-
tilhamento e pela colaboração. 
“O banco digital que quer so-
breviver nos próximos dez anos 
tem de explorar tecnologias em 
parcerias com startups”, afi rma 
Alessandro Andrade. Segundo 
ele, o mercado está operando 
num formato colaborativo que 
conecta startups com empresas 
de tecnologia pequenas ou gran-
des. “Então, é fundamental para 
um banco digital buscar nessas 
interações soluções melhores 
para seus clientes. Isso faz com 
que ele repense constantemen-
te seu negócio.”

O executivo comenta que 
uma característica marcante 
do banco digital é ele se repen-
sar todos os dias, se reinventar, 
não temer testar. “Aqui no Sofi sa 
fazemos muitos testes. Se não 
funciona, trocamos; se funciona, 
colocamos para mais clientes. 
Consideramos que a nossa ver-
são é sempre beta. Nós nunca 
estamos em versão fi nal para 
operação comercial”, diz.
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ATUALMENTE, INFORMAÇÕES COMO 
O HISTÓRICO DE PAGAMENTOS 
DE CONTA, ADIMPLÊNCIA OU 
INADIMPLÊNCIA, ESTÃO DENTRO DO 
MERCADO DE BANCOS OU MESMO 
DENTRO DO MERCADO DE UTILITIES

BANCOS DIGITAIS

O next também revela que 
está em processo de evolução 
contínua. A companhia afi rma 
que desde seu lançamento já 
disponibilizou mais de cinquen-
ta releases da plataforma, num 
processo ininterrupto de apri-
moramento e novas soluções.  A 
plataforma de Mimos, por exem-
plo, nasceu com dez parceiros. 
Hoje, são mais de oitenta.

Na opinião dos executivos, 
essa característica colaborati-
va e mutável ganhará um im-
portante reforço com a regu-
lamentação do open banking, 
iniciada em abril pelo Banco 
Central. Marcelo Flora, do BTG, 
por exemplo, afi rma que o 
open banking é mais um estí-

mulo ao surgimento de novas 
plataformas e novas soluções 
relacionadas a produtos fi nan-
ceiros. “O Banco Central vem 
demonstrando essa postura 
muito construtiva em relação às 
fi ntechs de uma maneira geral, 
e o open banking é mais uma 
demonstração disso”, diz. 

Já o Banco Pan espera que o 
compartilhamento de informa-
ções o ajude em sua estratégia 
de conceder crédito às classes 
C, D e E.  Segundo Luiz Fran-
cisco Monteiro, atualmente 
informações como o histórico 
de pagamentos de conta, adim-
plência ou inadimplência, estão 
dentro do mercado de bancos 
ou mesmo dentro do mercado 

de utilities (pagamento de ener-
gia, telefonia e outros). Para 
ele, ter acesso a esse tipo de 
dado será algo valioso para os 
bancos digitais. 

O executivo afi rma que a 
instituição já tem se esforçado 
no sentido de ampliar a cola-
boração e integração por meio 
da criação de uma biblioteca de 
APIs. “Nossa estratégia é dispo-
nibilizar essas APIs para poten-
ciais parceiros, de forma que 
seja possível distribuir os pro-
dutos do banco em canais al-
ternativos dos mais diversos se-
tores que possamos imaginar. 
Acreditamos que esse negócio 
tem uma escalabilidade muito 
grande”, diz. Ele conta que a ins-
tituição também está estudan-
do a possibilidade de distribuir 
produtos de terceiros dentro do 
banco nesse projeto de APIs.

Para fi nalizar, resta uma re-
fl exão sobre uma brincadeira 
de bastidores feita sempre que 
alguém relata ter enfrentado 
problemas na obtenção de ser-
viços bancários. Na tentativa 
de acalmar o usuário nervoso, 
o interlocutor diz: “Se banco 
fosse mais confortável, não se 
chamaria banco, mas sim sofá”. 
Então, se banco não é mais um 
lugar aonde se vai, mas algo que 
se faz, parece que os bancos di-
gitais estão dispostos a tornar 
realidade essa brincadeira. Sua 
promessa é permitir que cada 
vez se façam mais coisas, de 
forma mais rápida, agradável e 
econômica para o cliente. 

Eles vão conseguir essa evo-
lução? O tempo dirá. •

PAY

BILL

PAY
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Pesquisa revela que 15% dos usuários de serviços 
bancários no Brasil já são correntistas tanto das 

instituições financeiras antigas quanto das inovações 
oferecidas pelos novos entrantes

por Ademir Morata

CONSUMIDOR DIGITAL

Ao participarem da Pes-
quisa de Tecnologia 
Bancária 2019, da Fe-
braban, os vinte maio-

res bancos do Brasil informaram 
que em 2018 foram abertas 2,5 
milhões de contas correntes 

por mobile banking e mais 434 
mil por internet banking, o que 
consolida um número próximo 
a 3 milhões de contas digitais 
abertas por essas instituições 
tradicionais. O número é extre-
mamente relevante, porém uma 

projeção feita pela  Cantarino 
Brasileiro, agência de comunica-
ção e marketing, especializada 
na geração de conteúdo de valor 
para inovação de negócios, mos-
tra que os chamados neobanks 
já superaram esse patamar. 

NEOBANKS
já abrem 
mais contas 
digitais 
no Brasil 
que os 
BANCOS
tradicionais 
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desde 2011, em comparação 
com uma redução de 2 milhões 
de clientes para os bancos de 
varejo. O estudo projeta que até 
85 milhões de europeus serão 
clientes desses modelos bancá-
rios até 2023, o que equivale a 
cerca de 20% da população com 
mais de 14 anos.

Para o diretor da ABBC, em 
2019 a vantagem dos bancos 
nativos digitais brasileiros sobre 
os convencionais no volume de 
abertura de contas digitais será 
ainda maior. 

Segundo Oliveira, isso aconte-
cerá porque essas empresas têm 
uma expertise muito maior no 
mundo digital e conseguem ter 

um foco diferente na experiência 
do cliente. “O desafi o dos bancos 
nativos digitais a partir de 2019 
não será mais atrair clientes, 
porque já está mais que prova-
do que eles estão conseguindo 
isso. Agora, eles terão de se em-
penhar na tarefa de trazer a car-
teira total dos usuários e assumir 
o relacionamento completo, de 
forma que o banco digital passe 
a ser o primeiro banco na prefe-
rência das pessoas e não apenas 
uma experiência”, diz.  

Por enquanto, há indícios no 
Brasil de que o consumidor está 
preferindo trabalhar tanto com 
as contas digitais como com as 
tradicionais. A razão para esse 
comportamento é que isso lhe 
permite aproveitar as vantagens 
que cada modelo oferece de-
pendendo da situação em que o 
serviço é necessário.

O movimento é parecido com 
o verifi cado na indústria da te-
lefonia, na qual, quando o con-
sumidor passou a ter a opção 
de usar a operadora que mais 
lhe desse vantagem para fa-
zer suas ligações, a expectativa 
das empresas era de conquis-
tar imediatamente os clientes 
oferecendo benefícios maiores 
que suas concorrentes. Mas o 
consumidor preferiu aproveitar 
o que cada uma delas oferecia 
de melhor em cada situação, 
sem abandonar nenhuma e sem 
assumir defi nitivamente ne-
nhuma. Então, o raciocínio que 
prevaleceu foi o de que, se fos-
se mais econômico ligar para al-
guém usando a operadora X, ela 

O levantamento, que consi-
dera apenas os quatro maiores 
bancos digitais do país, revela 
que eles juntos chegaram ao fi -
nal do ano passado tendo aber-
to algo em torno de 4,1  milhões 
de contas. 

O diretor de Tecnologia e Ser-
viços da Associação Brasileira de 
Bancos (ABBC), Carlos Augusto 
de Oliveira, afi rma que, apesar 
de os números ainda não serem 
precisos, é nítida a constatação 
de que as instituições nativas 
digitais promoveram uma acele-
ração muito grande no mercado 
no ano passado e certamente 
superaram o volume de novas 
contas digitais produzidas pe-
las marcas convencionais. “Es-
ses novos modelos bancários 
têm pouco tempo de atuação 
comercial. Alguns têm um, dois, 
no máximo três anos, e a todo 
momento surgem novas empre-
sas nesse formato. Isso difi culta 
uma precisão maior a respei-
to dos números que eles estão 
produzindo, mas certamente 
podemos afi rmar que já é um 
volume muito maior que o dos 
bancos tradicionais”, diz.  

A tendência demonstrada 
pela projeção da Cantarino Bra-
sileiro vai na direção de um estu-
do feito na Europa, onde os ne-
obanks já atuam há mais tempo. 
De acordo com a pesquisa Retail 
Banking Radar, da AT Kearney, 
que foi usada como base para 
uma reportagem do portal Fi-
nextra.com, as bases de clientes 
de neobanks em toda a Europa 
cresceram mais de 15 milhões 

AS INSTITUIÇÕES 
NATIVAS DIGITAIS 
PROMOVERAM 
UMA ACELERAÇÃO 
MUITO GRANDE 
NO MERCADO 

Carlos Augusto de Oliveira, diretor de 
Tecnologia e Serviços da Associação 
Brasileira de Bancos (ABBC)
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seria a escolhida. O mesmo va-
leria para a Y e assim por diante. 

De acordo com a pesquisa 
“Banco Digital 2019”, realizada 
pela Cantarino Brasileiro, em 
parceria com a Exceda, quan-
do perguntado em que banco 
possui conta atualmente, tendo 
como opções “Só Digital”, “Só 
Tradicional” e “Ambas”, 15% dos 
entrevistados fi caram com a úl-
tima alternativa. 

O estudo foi desenvolvido 
em fevereiro deste ano com in-
ternautas de todas as regiões do 
Brasil. No total, foram realizadas 
1.005 entrevistas com cotas divi-
didas em categorias como sexo, 
faixa etária e classe social. O ob-
jetivo era entender como o con-
sumidor avalia o uso dos bancos 
de maneira geral, assim como a 
utilização dos bancos digitais e a 
disposição de troca dos tradicio-
nais pelos digitais. 

COPO MEIO CHEIO, MEIO 
VAZIO NOS DOIS LADOS

De acordo com o consultor 
estatístico da Cantarino Brasi-
leiro, Luís Otávio Benguigui, que 
coordenou o trabalho, a propor-
ção de 15% da preferência por 
atuar com as duas vertentes traz 
uma diversifi cada variedade de 
opções para a analogia do copo 
meio cheio, meio vazio. 

De um lado, os bancos digi-
tais podem comemorar a con-
quista de uma parcela signifi ca-
tiva do mercado em um tempo 
tão reduzido de atuação. Mas, 
de outro, tendo um olhar um 
pouco mais crítico, a pesquisa 

CONSUMIDOR DIGITAL

Fonte dos gráfi cos: Pesquisa sobre Clientes de Bancos Digitais/ Realização: Cantarino Brasileiro e Exceda – 2019
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pode fazer acender a luz amare-
la de que isso não está se dando 
de forma defi nitiva, pois o usuá-
rio não está abrindo mão total-
mente das marcas tradicionais.

Essa observação é confi rma-
da pelo fato de que a opção de 
uso unicamente do banco digital 
foi apontada por apenas 3% das 
pessoas consultadas, o que é um 
patamar praticamente idêntico a 
um estudo semelhante realizado 
em 2017. Naquela ocasião, 2% 
dos pesquisados responderam 
afi rmativamente à exclusividade 
com os bancos digitais. 

Enquanto isso, pelo lado dos 
bancos tradicionais, a comemo-
ração pode ter a ver com o fato 
de eles não estarem perdendo 
totalmente seus clientes para 
os inovadores digitais. Mas, em 
contrapartida, as instituições 
mais antigas estão vendo uma 
parte de suas receitas, que até 
pouco tempo atrás eram exclu-
sivas, ser agora dividida com os 
novos entrantes. 

 “A pessoa que possui uma 
conta digital e uma conta tra-
dicional tem a opção de fazer a 
transação por meio do instru-
mento que lhe oferece a me-
lhor relação custo-benefício, 
dependendo de cada situação. 
Se ela vai sacar dinheiro, vai 
preferir os bancos tradicionais, 
que normalmente não lhe co-
brarão taxas sobre esse servi-
ço. Se vai fazer uma operação 
com cartão, provavelmente vai 
optar pelo plástico de um ban-
co digital que não lhe cobra por 
isso”, explica Benguigui.

Ele comenta que outra ten-
dência apontada na pesquisa 
é o impacto causado por uma 
aparente reação dos bancos 
tradicionais no que se refere à 
experiência do usuário. A apro-
ximação de suas soluções e ser-
viços em relação ao que ofere-
cem os bancos digitais parece 
ter reduzido o desejo das pes-
soas de trocar suas contas tradi-
cionais pelas contas digitais. 

SATISFAÇÃO E 
DISPOSIÇÃO PARA TROCA

Essa percepção foi detectada 
por meio do seguinte questiona-
mento feito a usuários de ban-
cos tradicionais: “Em uma escala 
de 0 a 10, onde 0 signifi ca ‘nem 
um pouco disposto(a)’ e 10 re-
presenta ‘altamente disposto(a)’, 
quanto você estaria disposto(a) 
a abrir uma conta digital?”

As respostas levaram a uma 
média de 6,1, que signifi ca uma 
redução da propensão à mu-
dança, já que em 2017 a mesma 

pergunta havia registrado como 
média o patamar de 7,2. 

Outro fator importante para 
medir a reação dos bancos tra-
dicionais é o índice de satisfa-
ção, conhecido como NPS. Nesse 
quesito, os bancos digitais ainda 
estão em uma posição de vanta-
gem sobre os tradicionais, com 
um índice de 30.7 para os primei-
ros e de 17.5 para estes últimos. 
Porém, o NPS dos bancos digitais 
registrou uma redução sensível 
em relação ao estudo anterior 
(que era de 38.7) enquanto o dos 
bancos tradicionais melhorou (já 
que era de apenas 11.3).

Quanto às razões que leva-
riam ou levaram o consumidor 
a substituir o banco tradicional 
pelo digital, há uma diferença 
clara de motivação entre aque-
les que possuem conta no for-
mato antigo e os que já traba-
lham com os novos produtos.

No universo dos titulares de 
contas tradicionais, foi detecta-
da uma mudança substancial 
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de motivação de 2017 para este 
ano. Há dois anos, a cobrança de 
taxas era o principal fator de tro-
ca. Elas foram a opção escolhida 
por 46% dos entrevistados na 
ocasião. Neste ano, o percentu-
al dessa alternativa recuou para 
28%, dando lugar na primeira 
posição para a possibilidade de 
não precisar mais ir à agência. 
Essa foi a escolha de 32% dos en-
trevistados, seguida na segunda 
colocação pelo acesso 24 horas 
aos serviços bancários, que teve 
29% da preferência. 

Enquanto isso, entre os con-
sumidores que já trabalham 
com os novos formatos de con-
ta corrente, as taxas continuam 
sendo o quesito de maior valor. 
Elas foram apontadas por 46% 
dos pesquisados, deixando a 
exclusão das visitas à agência 
na segunda colocação, com 35% 
das escolhas, e a agilidade em 
terceiro lugar, com 26%.   

Para a consultora da Cantari-
no Brasileiro, Cida Vasconcelos, 
a pesquisa traz insights funda-
mentais para medir a relação 
dos consumidores com os ban-
cos e as novas formas de se rela-
cionar com essa indústria. 

Segundo ela, os resultados 
do estudo revelam que o con-
sumidor brasileiro de serviços 
fi nanceiros está atento a toda a 
movimentação provocada pela 
tecnologia nessa indústria. Ape-
sar disso, o correntista não se 
deixa levar apenas por modis-
mos e busca tirar vantagem de 
toda a competição proporciona-
da pelos novos entrantes e suas 
soluções inovadoras, sem dei-
xar de olhar para as ofertas que 
estão sendo reformuladas por 
seus tradicionais parceiros.

“Isso mostra que o desafi o 
para os competidores é maior 
do que talvez eles imaginavam. 
Não bastam melhores experi-
ências, embalagens modernas 
para velhos produtos. O consu-
midor está cada vez mais crítico 
e só vai aderir a um produto ou 
serviço se ele lhe proporcionar 
vantagens reais”, disse. 

Um estudo feito pelo  coor-
denador do curso de Economia 
da Fundação Getulio Vargas em 
São Paulo (EESP/FGV), professor 

Joelson Sampaio, publicado em 
uma reportagem do jornal O Es-
tado de S.Paulo, em maio, mos-
trou que, em média, o cliente de 
contas tradicionais paga 180 re-
ais por ano apenas para manter 
a conta corrente funcionando, 
sem contar as taxas cobradas 
quando ultrapassa o limite de 
operações do pacote mensal. 
Na conta tradicional, além da ta-
rifa média de 15 reais por mês, 
as instituições fi nanceiras cos-
tumam cobrar um valor médio 
de 7 reais por operação para fa-
zer mais de cinco transferências 
bancárias no período.

Já as contas digitais costu-
mam não cobrar tarifa de manu-
tenção, mas têm um limite me-
nor para transações gratuitas, 
que varia de instituição para ins-
tituição e fi ca na média de dois 
saques e duas transferências no 
mês. Ao superar esse limite, o 
cliente paga em torno de 6 reais 
em saques adicionais e 3 reais 
para DOCs e TEDs extras.

A lógica diz que escolher uma 
alternativa signifi ca na prática 
abrir mão de outra. Mas o es-
tudo mostra que o consumidor 
tem preferido trabalhar com 
sua própria lógica. E a sabedo-
ria popular tem mostrado que, 
entre duas alternativas, o me-
lhor é escolher ambas, princi-
palmente quando essa escolha 
ampla lhe permite a oportuni-
dade de fi car com as vantagens 
de todas. Essa é a lógica para 
este momento. Mas a lógica 
também diz que tudo pode mu-
dar e mudar rapidamente. •  

Luís Otávio Benguigui, consultor 
estatístico da Cantarino Brasileiro

"O CONSUMIDOR 
ESTÁ CADA VEZ 
MAIS CRÍTICO E 
SÓ VAI ADERIR 
A UM PRODUTO 
OU SERVIÇO 
SE ELE LHE 
PROPORCIONAR 
VANTAGENS REAIS”

CONSUMIDOR DIGITAL
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Automação, metodologias ágeis, open banking 
e outras inovações devem ser olhadas 

da perspectiva do cliente, enfatiza líder de TI

Transformação digital 
como consequência 

da transformação 
do cliente

por Vanderlei Campos

Trinta anos depois de ingressar no Banco 
do Brasil – na época, como “menor auxi-
liar”, nome do cargo dado aos menores 
de idade que começavam na instituição 

–, Gustavo Fosse chegou a diretor de TI, em 2016, 
após uma trajetória em que liderou o desenvol-
vimento de inovações em diversas áreas de or-
ganização. Pós-graduado em Governança de TI 
e diretor da CNAB Febraban durante cinco anos, 
Fosse conhece profundamente o banco e o setor 
bancário. Contudo, o executivo sempre começa 
e termina qualquer conversa – seja sobre tecno-
logia, efi ciência operacional ou tendências – com 
a perspectiva do cliente fi nal, cuja compreensão 
tem sido invariavelmente o foco de seu aprendi-
zado durante sua extensa carreira.

Com base na experiência, nos resultados e até 
mesmo nos erros nos projetos de inovação no 
Banco do Brasil, Fosse traz uma visão pragmática 
dos efeitos da transformação digital, com obser-

GUSTAVO FOSSE, BANCO DO BRASIL

vações que devem servir de referência a todos 
que vivem essa jornada. E compartilha um pouco 
de tudo isso nesta entrevista.

Além dos produtos, novos canais e servi-
ços, como a transformação digital afeta a 
organização e a cultura no Banco do Bra-
sil? Quais as mudanças na estrutura opera-
cional, nos recursos humanos e em outras 
áreas, para dar conta de uma nova confi gu-
ração do mercado de serviços fi nanceiros?

Mais que nunca, o cliente é o centro das aten-
ções. Nós, da TI, fortalecemos o olhar no cliente 
fi nal nos últimos anos. Mudamos a postura e nos 
aproximamos muito das áreas de negócios, pas-
samos a dominar disciplinas de UX e a encurtar o 
relacionamento com o cliente fi nal, seja por meio 
de metodologias como design thinking, seja por 
meio de mudança de comportamento organiza-
cional. Hoje, o profi ssional de TI precisa ser capaz 

ENTREVISTA
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MAIS QUE 
NUNCA, O 
CLIENTE É O 
CENTRO DAS 
ATENÇÕES. 
NÓS, DA TI, 
FORTALECEMOS 
O OLHAR NO 
CLIENTE FINAL 
NOS ÚLTIMOS 
ANOS

de enxergar além do desenvol-
vimento e da manutenção de 
um código. Outra preocupação 
constante é ter um ambien-
te propício para a inovação, 
e, nesse caso, saímos de uma 
postura em que buscávamos 
o erro zero para uma postura 
em que erramos, aprendemos 
e corrigimos cada vez mais rá-
pido, pois não há inovação em 
um ambiente em que não são 
tolerados erros. 

Quais são os desafi os rela-
cionados a metodologias 
ágeis, ou DevOps, em sua 
organização? Na prática, 
como se concilia velocidade 
e freio?

Metodologia ágil não ne-
cessariamente signifi ca velo-
cidade, mas adaptabilidade. 
No momento, temos cerca de 
duas centenas de times ágeis 

atuando na TI do BB, com en-
tregas constantes, e isso não 
implica falta de controle – o 
que é crucial para uma insti-
tuição fi nanceira. Trata-se de 
um modelo em que a constru-
ção da solução é feita de for-
ma integrada com as áreas de 
negócios, e o maior benefi cia-
do é o cliente.

Com todas as mudanças 
no mercado, os incum-
bentes ainda são a grande 
referência de confi ança. 
Como isso é convertido em 
oportunidades nas cadeias 
de valor? Até que ponto ini-
ciativas como a integração 
com market places virtuais 
e a própria estratégia de 
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open banking vão ao encontro das novas 
oportunidades?

Credibilidade é fator-chave para qualquer 
instituição fi nanceira, e isso não se adquire 
do dia para a noite. Porém, só credibilida-
de não basta. A qualidade dos serviços e do 
atendimento é muito importante no relacio-
namento com os clientes. O surgimento das fi n-
techs passa a ser uma oportunidade de fi rmar-
mos novas parcerias, aprimorarmos nossos 
serviços e fortalecermos a relação com nossos 
clientes, tendo como grande trunfo o fato de 
estarmos há mais de duzentos anos no negócio 
bancário. Em relação ao open banking, trata-se 
de uma ferramenta essencial de aproximação 
com as fi ntechs.

Hoje, temos uma combinação de canais, 
em que os aplicativos (mobile, web, ATM) 
são usados mais para o transacional e as 
interfaces conversacionais (chatbot, URA) 
começam nas funções de atendimento. 
Qual a tendência nos diversos segmen-
tos de público? A interface conversacional 
pode habilitar o autoatendimento ao clien-
te mais acostumado a “pedir” que a nave-
gar por menus?

Não necessariamente uma forma de atender 
substitui a outra. Há uma complementaridade 
nessas soluções, pois temos de atender a diver-
sos perfi s de clientes. As agências, por exemplo, 
ainda ocupam um espaço relevante no aten-
dimento bancário. A interface conversacional 
(bots) está sendo aprimorada rapidamente e 
está caindo no gosto do público, sobretudo dos 
mais jovens. Mas sempre teremos clientes que 
se sentem melhor ao navegar por menus (web 
e app). 

Diante da escala da operação e do histórico 
de sistemas legados, qual o impacto da au-
tomação na efi ciência operacional?

Há um grande espaço para ganhos de efi ciên-
cia operacional com automação, mas nosso foco 

não pode ser somente esse. Também devemos 
utilizar a automação para testar e garantir solu-
ções cada vez mais efetivas, melhorando a quali-
dade do atendimento de nossos clientes.

Como a transformação digital se alinha à 
estratégia de bancarização?

Em regra, a evolução tecnológica é uma alia-
da da bancarização, pois permite ganhos de 
produtividade. Há vinte anos, o Banco do Brasil 
tinha cerca de 10 milhões de clientes. Hoje, são 
cerca de 60 milhões. Isso só foi possível com 
o avanço tecnológico. Não será diferente com 
a atual transformação digital, uma vez que há 
mais aparelhos celulares que habitantes e ter 
uma conta em banco fi cou muito mais prático 
e barato. 

Quais tecnologias emergentes estão 
mais próximas de se tornar aplicações e 
serviços para os clientes da indústria fi-
nanceira?

Analitycs, BI e computação cognitiva. Duas 
tecnologias que vão encantar nos próximos 
anos são análise de sentimentos e a hiperperso-
nalização de conteúdo. Acredito que, no futuro, 
os bots serão muito mais assertivos e vão se fi r-
mar cada vez mais como uma grande solução de 
 atendimento. •

O SURGIMENTO DAS 
FINTECHS PASSA A SER 
UMA OPORTUNIDADE 
DE FIRMARMOS NOVAS 
PARCERIAS, APRIMORARMOS 
NOSSOS SERVIÇOS E 
FORTALECERMOS A 
RELAÇÃO COM 
NOSSOS CLIENTES

ENTREVISTA
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BANCOS REDESENHAM 
ESTRUTURAS INTERNAS 
E EXTERNAS COM A IA
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BANCOS REDESENHAM 
ESTRUTURAS INTERNAS 
E EXTERNAS COM A IA
Instituições brasileiras vivenciam diferentes estágios na 

incorporação da IA, mas todas querem ampliar seus 
processos e a excelência no atendimento aos clientes

por Edilma Rodrigues

A inteligência artifi cial, como conceito 
e até no que se refere à utilização, é 
antiga. “Em 1943, já havia artigo sobre 
inteligência artifi cial e redes neurais. 

Em 1959, se falava sobre machine learning e, em 
1964, foi criado o primeiro chatbot, Eliza, pelo 
pesquisador do MIT, Joseph Weizenbaum. Em 
1969, um robô já andava”, descreve a professora 
da FEA e diretora do Labdata da FIA, Alessandra 
de Ávila Montini.

Passaram-se décadas desde os primeiros 
desenvolvimentos de algoritmos de inteligência 
artifi cial até a intensifi cação de seu uso nos úl-
timos anos. Contudo, é nesse período recente 
que os bancos vêm redesenhando estruturas 
internas e externas com a aplicação da IA. Isso 
porque surgiram condições necessárias: big 
data, nuvem, aumento da capacidade de pro-
cessamento e redução de custos de hardware 
e de implementação. “Outra condição é a pos-
sibilidade de estudar dados não estruturados 
– imagem, som, texto, comentários em mídias 
sociais. Mais de 70% são de dados não estrutu-
rados”, argumenta a professora Alessandra.

O CEO da fi ntech Allgoo, Luiz Macedo, desta-
ca que o avanço quanto ao uso da IA no merca-
do fi nanceiro acontece também pela dimensão 
que a internet tomou nos últimos vinte anos, e 
também pela adoção de linguagens de progra-
mação mais performáticas e melhora na transa-
ção de dados (matéria-prima da IA) com a imple-
mentação massiva do uso de APIs.

A JORNADA DA IA 
NO BACKOFFICE DOS BANCOS

Os primeiros empregos da IA no mercado fi -
nanceiro foram para prevenir fraudes. O líder 
para IA no Bradesco, Marcelo Câmara, comenta 
que essa é a utilização mais frequente. “Nossa pri-
meira implementação desse tipo foi em 2014. O 
objetivo era identifi car a previsibilidade de onde 
os caixas automáticos podiam ser vandalizados.”

No Santander, segundo seu CIO, Marino 
Aguiar, a prevenção a fraudes com o uso de IA 
teve início em 2015, quando os primeiros enge-
nheiros e cientistas de dados produziram mode-
los em plataforma splunk que já revelavam a for-
ça dessas tecnologias para os negócios do banco. 
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Gustavo Menezes, diretor da 
Thales DIS, conta que a IA no 
backoffi  ce dos bancos é aplicada 
para diferenciar clientes. “Essa 
diferenciação não é apenas para 
oferecer um produto específi co, 
mas para identifi car se quem 
está acessando seus canais é um 
cliente legítimo ou um fraudador 
e, assim, garantir a segurança da-
queles, sem afetar a experiência 
ou penalizar os demais”, assinala. 

Com base nos aprendizados 
das primeiras iniciativas, o San-
tander avançou em CRM e mo-
delos de riscos de crédito com 
aprendizado de máquina. Para 
habilitar a criação de modelos 
antifraude, implementou um 
ambiente workbench de machi-
ne learning sobre as plataformas 
H2O.ai e Cloudera. “Também 
investimos bastante em auto-
mações robóticas de processos 
(RPA), levando a ganhos de quase 
80% nos tempos de alguns fl uxos 
de nosso backoffi  ce, o que tem 
sido fundamental para sincroni-
zar nossa operação ao forte cres-
cimento do banco nestes últimos 
anos”, acrescenta Marino Aguiar.

Para acelerar a evolução de 
técnicas avançadas de analytics, 
o Itaú Unibanco criou, em 2017, 
um Centro de Excelência em 
Analytics (ACE). “Ele é integrado 
por equipes multidisciplinares 
dedicadas a acelerar o processo 
de captura de dados; desenvol-
ver novas capacidades técnicas 
de analytics; e validar hipóteses 
e insights em todos os negócios 
do banco”, explica o diretor do 
Itaú Unibanco, Estevão Lazanha.

Alexandre Dietrich, artifi cial 
intelligence expert na IBM La-
tin America, enfatiza que o Itaú 
Unibanco tem uma área grande 
no uso de machine learning e 
de modelos preditivos. A insti-
tuição usa reconhecimento de 
áudio nas centrais telefônicas, 
validação automática da assi-
natura de cheques, além de 
diversas outras aplicações em 
crédito e CRM. Estevão Lazanha, 
do Itaú Unibanco, explica que 
esses avanços são resultado de 
um trabalho de atração e desen-
volvimento de talentos no setor 
de ciência de dados e de disse-
minação de conhecimento pelas 
diversas áreas do banco.

Já a BIA – Bradesco Inteli-
gência Artifi cial inicialmente foi 
desenvolvida para atender ge-
rentes da instituição. “Era muito 
difícil saber, já em 2015, todos 

os procedimentos para todos 
os produtos fi nanceiros do Bra-
desco. Havia um manual, mas 
na prática, eles ligavam para um 
help desk, que demorava mui-
to”, conta Dietrich. Segundo o 
executivo, naquele momento, 
o banco percebeu que,  com o 
machine learning, a IA começa-
va a aprender, principalmente 
com dados que processavam 
linguagem natural, e poderia in-
terpretar uma fala, um pedido, 
uma comunicação. “Foi quando 
apostou no Watson.”

O diretor do Departamento 
de Pesquisa e Inovação do Bra-
desco, Antranik Haroutiounian, 
explica que a instituição come-
çou pela central de atendimen-
to, esse help desk que Dietrich 
comenta, primeiramente en-
sinando o Watson a entender 
português. “Depois, montamos 
uma equipe de curadoria para 
preparar o conteúdo a ser en-
sinado para o Watson sobre os 
assuntos mais abordados pelos 
funcionários das agências na 
central. Como havia muito con-
teúdo – mais de 10 mil exemplos 
de interações e perguntas – isso 
foi feito aos poucos”, assinala. A 
experiência deu tão certo que o 
Bradesco expandiu a BIA para 
os clientes e ela se tornou um 
agente virtual.

O OBJETIVO MAIS BUSCADO PELOS 
DESENVOLVEDORES E CURADORES 
DA IA E DO MACHINE LEARNING 
É IMITAR O CÉREBRO HUMANO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Alessandra de Ávila Montini, 
professora da FEA e diretora do 
Labdata da FIA
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A PERSONIFICAÇÃO 
DAS SOLUÇÕES DE IA

O objetivo mais buscado pe-
los desenvolvedores e curado-
res da IA e do machine learning 
é imitar o cérebro humano e se 
tornar um bot, avatar ou enti-
dade, cada vez mais próximos 
das interações com as quais 
os seres humanos estão acos-
tumados. Armando Kirwin, co-
fundador da Artie, empresa de 
tecnologia que cria avatares 
inteligentes para realidade au-
mentada móvel e que ajudou 
a criar projetos para gigantes 
como Apple, Google e Face-
book, disse ao Singularity Hub 
que a razão pela qual personi-
fi camos coisas em uma forma 
humana é porque, como seres 
humanos, gostamos de nos co-
nectar com outros como nós. 
Kirwin conta sobre pesquisa 
feita no Reino Unido que ob-
servou aumento de 48% nas 

doações, após colocarem glo-
bos oculares no balde de arre-
cadação de donativos.

Talvez por isso tantos bots 
estejam presentes em todos os 
mercados. Alexandre Dietrich, 
da IBM, destaca que são eles 
que estão mais avançados quan-
do se fala em uso da IA nos prin-
cipais bancos: Bradesco, Banco 

do Brasil, Santander, e até em 
bancos digitais como o Original 
e cooperativas como o Sicredi. 

AVI – ASSISTENTE 
VIRTUAL DO ITAÚ

A primeira versão do AVI – As-
sistente Virtual do Itaú – foi lan-
çada em 2016 para não corren-
tistas que possuíam cartões de 
crédito do banco e utilizavam o 
internet banking. “Em 2017, o AVI 
passou a reconhecer textos dos 
clientes nos canais digitais para 
identifi car os principais tópicos 
mencionados e potenciais inves-
tidores da sua carteira de clientes 
de alta renda”, explica Estevão 
Lazanha. A instituição vai intro-
duzir novas capacidades, como 
memória (contexto) da conversa, 
integração com sistemas inter-
nos e externos e recursos visuais 
para melhorar a experiência dos 
clientes. E, além disso, vai dispo-
nibilizar o AVI para uso massivo 

Alexandre Dietrich, artifi cial intelligence 
expert na IBM Latin America
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dos colaboradores na resolução 
de problemas recorrentes.

SARA, DO SANTANDER
Outro trabalho do Santan-

der em sua estratégia de IA foi 
a criação de uma plataforma 
multibot, construída para aten-
dimento escalado por meio de 
interfaces conversacionais com 
tecnologias de NLU (Natural 
Language Understanding) e NLG 
(Natural Language Generation). 
“Nosso primeiro bot, a Sara, é 
uma assistente virtual para os 
mais de 48 mil funcionários que 
trouxe excelentes resultados, 
além de alcançar um índice de 
resolução acima de 85%, otimi-
zando nossos custos de deriva-
ção a atendimento humano”, co-
menta Marino Aguiar.

ORI, DO BANCO ORIGINAL
A Ori, do Banco Original, é uma 

assistente pessoal e fi nanceira 
que interage, em linguagem na-
tural humana, com correntistas 
da instituição para tirar dúvidas 

sobre a conta bancária. O cliente 
pode perguntar por mensagem 
de texto ou de voz. A interface 
usa a plataforma de computa-
ção cognitiva na nuvem da IBM, 
Watson, que, por meio de suas 
aplicações cognitivas, consegue 
entender questões humanas e 
responder a elas, aprende por 
interações e aprimora produtos 
e serviços de forma contínua. A 
solução está em beta teste e mil 
clientes selecionados pelo banco 
interagem com ela. 

ASSISTENTE 
INTELIGENTE DO BB

O Banco do Brasil anunciou a 
criação de um Centro de Compe-
tência em Computação Cognitiva 
e desenvolvimento de um Assis-
tente Inteligente para seu aplica-
tivo de internet banking. Em bre-
ve, os clientes do Private e Estilo 
Digital poderão consultar no app 
– por voz ou texto – um assisten-
te que ajuda a fazer transações fi -
nanceiras e fornece informações 
gerais. Esse assistente também 

usa a tecnologia IBM Watson 
para interpretar o que o usuário 
busca e localizar o serviço dese-
jado. Ao todo, os canais digitais 
são responsáveis por 60% das 
operações bancárias dentro do 
Banco do Brasil. Em média, são 
realizadas 40 milhões de transa-
ções on-line por dia. Dessas, 32% 
são feitas por meio de smartpho-
nes e 28% por computadores.

BIA, DO BRADESCO
Para Haroutiounian, a BIA não 

é um chat ou um aplicativo. “Ela 
é uma entidade de inteligência 
artifi cial que usa muitos canais 
para se manifestar. São mais de 
duzentos, ATMs, home banking, 
internet banking, mobile.” Em 
janeiro de 2017, ela apenas tira-
va dúvidas dos clientes sobre os 
serviços do Bradesco. Com base 
nas perguntas dos usuários, o 
banco alimentou seu aprendi-
zado. “No fi m de 2017, além de 
responder a perguntas, começa-
mos ensaios para ela fazer tran-
sações. Nesse meio tempo, co-
locamos a BIA em vários outros 
canais, até fora do banco. Além 
do app, temos uma instância im-
plementada no Google Assistant 
e pensamos em colocar a BIA 
na nossa URA, um caminho que 
nos parece natural de seguir, por 
voz”, descreve o diretor.

A mais nova utilização da as-
sistente é em um dispositivo do-
méstico por voz. A BIA chega à 
casa das pessoas para ajudá-las 
em atividades fi nanceiras. No 
momento da entrevista, o banco 
estava em contato com empre-

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Estevão Lazanha, diretor do Itaú Unibanco

Antranik Haroutiounian,  diretor 
do Departamento de Pesquisa e 
Inovação do Bradesco
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sas que desenvolvem esse tipo 
de dispositivo. A BIA também 
está presente no app para PJ e no 
next, e existem experimentos no 
Facebook Messenger, com um 
app de seguros. No WhatsApp, é 
possível tirar dúvidas, consultar 
saldo, limites e lançamentos da 
conta, encontrar a agência mais 
próxima, saber a cotação do dó-
lar etc. A entidade alcançou, no 
fi m de março, 100 milhões de 
interações, atingindo mais de 9 
milhões de clientes.

PARA AVANÇAR,     
HÁ LIÇÕES DE 
CASA PENDENTES 

Superar alguns entraves é a li-
ção de casa para todos, no setor 
fi nanceiro. Um dos mais emble-
máticos é a escassez de profi s-
sionais, mas há ainda problemas 
estruturais e éticos a enfrentar. 
O CEO da fi ntech Allgoo, Luiz Ma-
cedo, afi rma que o Brasil possui 
muitas inefi ciências quanto a 
essa tecnologia, especialmente 
do ponto de vista de escala, uma 
vez que há muitos processos 
manuais. Especifi camente sobre 
IA para gestão de investimentos, 
ele diz que não só no Brasil, mas 
em todo o mundo, o Excel é a 
ferramenta mais usada. “Não há 
profi ssionais qualifi cados para 
atender a toda a população, e o 
custo de formação desses profi s-
sionais é muito alto”, comenta.

Marino Aguiar, do San-
tander, também salienta a es-
cassez de profi ssionais, em 
que, em contraponto ao índi-
ce desemprego de quase 13%, 

estima-se demanda de até 70 
mil vagas em todo o ecossistema 
de tecnologia brasileiro em 2019. 
“Agrava-se esse cenário quando 
falamos de IA, ciência que na-
turalmente condiciona réguas 
mais altas pela complexidade 
que traz em si, com dependência 
importante de conhecimentos 
matemáticos e estatísticos.”

A professora Alessandra ava-
lia que a maioria das empresas, 

A RAZÃO PELA QUAL 
PERSONIFICAMOS 
COISAS EM UMA 
FORMA HUMANA 
É PORQUE, COMO 
SERES HUMANOS, 
GOSTAMOS DE 
NOS CONECTAR 
COM OUTROS 
COMO NÓS

no Brasil não usa IA e apenas 
cerca de 30% das grandes com-
panhias começam a utilizar. 
“Há muita divulgação, mas as 
empresas usam uma macro no 
Excel e acham que é IA; seus ca-
dastros não conversam e seus 
dados estão desorganizados. 
Poucas empresas têm inteli-
gência artifi cial, que fala com as 
pessoas e usa linguagem natu-
ral, como a BIA.”

Outro entrave apontado pela 
professora Alessandra é que 
muitas empresas grandes que 
compraram soluções de IA não a 
usam. “Estão com a Ferrari na ga-
ragem ou a usam para dar uma 
volta no quarteirão, por não ter 
o piloto. Existem pouquíssimos 
profi ssionais qualifi cados.”

Além da escassez de profi s-
sionais, Alexandre Dietrich le-
vanta a questão da ética na evo-
lução da IA. “Se, cada vez mais, 
nós humanos usamos a inteli-
gência artifi cial para tomar de-
cisões, é preciso ter certeza que 
ela foi treinada corretamente, 
de forma transparente, que os 
dados inseridos não represen-
tem uma realidade com vieses 
de preconceito e informações 
sobre a localização geográfi ca e 
a idade”, recomenda.

UM FUTURO 
DESAFIADOR, 
MAS PROMISSOR 

As tecnologias de inteligência 
artifi cial são chave nas estraté-
gias, investimentos e discussões 
do setor bancário. Seu uso pelos 
bancos, segundo Dietrich, está 
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em estágios e momentos dife-
rentes. “Cedo ou tarde, todos 
vão utilizar, e naturalmente a IA 
vai transformar tanto o atendi-
mento ao cliente como os sis-
temas operacionais e seus ba-
ckoffi  ces, com compliance, risco, 
comparação de documentos, 
extração de valor das informa-
ções de um texto. Esse conjunto 
de coisas, seja do Watson ou do 
mercado como um todo, vai tra-
zer valor para as empresas.”

Marino Aguiar, do Santander, 
vislumbra uma realidade em 
que as interfaces conversacio-
nais atingirão níveis de precisão 
e excelência que levarão a uma 
transição rápida das interações 
por toques nos dispositivos mó-
veis (já predominantes em mui-
tos segmentos de clientes) às 
interações por voz. “Deixarão de 
ser experiências condicionadas 
a comandos limitados, passan-
do a jornadas plenas com alta 
confi abilidade em biometrias de 
voz e face, speech to text, NLU, 
NLG, text to speech e outras 
aplicações de IA”, prevê.

O futuro, para Gustavo Me-
nezes, da Thales DIS, além da 
voz como canal, é delinear os 
perfi s comportamentais. “A Ge-
malto (incorporada pela Thales) 
vem trabalhando com biometria 

conseguir identifi car o estado 
de espírito das pessoas e se 
tornarem uma espécie de men-
tor. A tal ponto que o marketing 
terá de ser usado para conven-
cer o robô de cada indivíduo, 
não mais a pessoa. Segundo a 
pesquisadora, o foco da ciência 
no momento é saber como va-
mos usar a IA para salvar vidas; 
como rodar imagens, ultrassons 
e descobrir um câncer logo no 
início; ter câmeras na casa de 
um idoso para saber se ele caiu; 
a inteligência vai conduzir defi -
cientes visuais etc. “As máquinas 
podem, sim, ajudar o ser huma-
no, contanto que os cientistas as 
usem bem”, sentencia. 

Em relação aos trabalhado-
res brasileiros, ela recomenda 
estudo, mesmo que sejam cur-
sos gratuitos no YouTube. Para 
ela, o Ministério da Educação, o 
governo e instituições deveriam 
ser obrigados por lei a investir 
em educação. “Para cada robô, 
a empresa teria de patrocinar 
o estudo de dez pessoas, por 
exemplo. Isso porque quem não 
tem acesso à educação certa-
mente estará nos piores cargos 
que existem e pode ser substi-
tuído por um robô.”

De todo modo, os avanços es-
tão postos e a mudança parece 
irrevogável. Aaron Frank, da Sin-
gularity University, prevê que, no 
futuro, vamos interagir com ava-
tares – formas incorporadas por 
um agente de IA – como hologra-
mas, em telas de computadores, 
dispositivos móveis ou em ócu-
los de realidade aumentada. •

“NÃO HÁ PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 
PARA ATENDER A TODA A POPULAÇÃO, 
E O CUSTO DE FORMAÇÃO DESSES 
PROFISSIONAIS É MUITO ALTO”

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

comportamental e biometria, 
uma vez que cada um se com-
porta de maneira única, ao an-
dar, usar as mãos, se movimen-
tar, interagir e usar o celular. Ter 
capacidade computacional para 
unir esses dados e evoluir a IA 
para ser assertiva ao ponto de 
se adiantar ao cliente e saber o 
que ele quer, antes mesmo de 
ele querer. Esse é o desafi o da 
IA.” Como maior desafi o, o exe-
cutivo acredita que se trata de 
transformar a experiência do 
usuário, uma vez que, quanto 
mais o banco tira o intermediá-
rio (as agências) e a transforma 
em uma experiência digital, mais 
tem o desafi o de customizar.

A professora Alessandra 
prevê que a IA, o machine lear-
ning e o deep learning, além de 
compreenderem a linguagem 
natural e comportamental, vão 

Marino Aguiar, CIO do Santander
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TRANSIÇÃO  
QUÂNTICA

Os computadores do futuro prometem 
ganhos exponenciais e ameaças de 

segurança ao mesmo tempo
por Milton Leal

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA
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Obanco J. P. Morgan já entendeu que os 
problemas mais complexos do setor fi -
nanceiro só poderão ser resolvidos com 
a ajuda de máquinas completamente 

diferentes daquelas a que estamos acostumados. 
Os computadores quânticos são uma nova espé-

cie na fauna tecnológica. Eles despertam profundo 
interesse não apenas em instituições fi nanceiras 
como na Nasa e no Google. A empresa de pesquisa 
e consultoria Gartner prevê que 20% das compa-
nhias incluirão projetos de computação quântica no 
orçamento em 2023, contra 1% atualmente. 

O setor bancário acompanha de perto a evolu-
ção da computação quântica porque, além de pro-
meter avanços exponenciais nas atividades de oti-
mização de cenários e cálculo de risco, ela coloca 
em xeque toda a arquitetura de segurança cripto-
gráfi ca utilizada pelo sistema fi nanceiro mundial. 

Proposta pelo Nobel de física Richard Feynman 
em 1982, a computação quântica efetivamente 
deixou o plano teórico em 2007, quando a com-
panhia canadense D-Wave Systems demonstrou 
ao mundo pela primeira vez o funcionamento do 
computador que utiliza efeitos da mecânica quân-
tica para criar partículas subatômicas denomina-
das quantum bits (qubits), que são totalmente dis-
tintos dos dígitos binários (bits). 

Enquanto nossos celulares e computadores 
pessoais só conseguem interpretar 0 ou 1, os pro-
cessadores quânticos aproveitam-se do efeito físi-
co da sobreposição para conseguir ler, ao mesmo 
tempo, 0 e 1. Além disso, outro efeito físico deno-
minado emaranhamento permite a execução ex-
ponencial desses estados. 

Para fi car mais claro, imagine um problema que 
possui duas alternativas e apenas uma resposta 
possível. Para determinar a correta, o computador 
clássico performa de maneira sequencial a verifi -
cação da primeira possibilidade e depois da segun-
da. O computador quântico pode checar as duas de 
uma vez só. Seguindo esse raciocínio, um computa-
dor com 1.000 qubits poderia verifi car 2ˆ1.000 possi-
bilidades em apenas um ciclo. Essa exponencialidade 
é o grande avanço da computação quântica. 

O SETOR BANCÁRIO 
ACOMPANHA DE 
PERTO A EVOLUÇÃO 
DA COMPUTAÇÃO 
QUÂNTICA PORQUE, 
ALÉM DE PROMETER 
AVANÇOS EXPONENCIAIS 
NAS ATIVIDADES DE 
OTIMIZAÇÃO DE CENÁRIOS 
E CÁLCULO DE RISCO, 
ELA COLOCA EM XEQUE 
TODA A ARQUITETURA 
DE SEGURANÇA 
CRIPTOGRÁFICA 
UTILIZADA PELO SISTEMA 
FINANCEIRO MUNDIAL

Apesar de atualmente ser possível acessar um 
computador quântico hospedado na nuvem, a tec-
nologia ainda encontra-se em fase experimental. “O 
estágio de desenvolvimento não permite dizer que 
daqui a cinco anos alcançaremos maturidade tecno-
lógica que possibilite que usuários médios tenham 
acesso a um computador quântico. Contudo, gran-
des corporações, indústrias farmacêuticas, bancos 
e governos já estão trabalhando em aplicações”, 
explica o professor do Instituto de Física de São 
Carlos da Universidade de São Paulo, Frederico 
Borges de Brito, que em 2006 fez seu doutorado 
sobre o tema na IBM, nos Estados Unidos, e três 
anos mais tarde atuou na D-Wave. 

É importante também entender que os com-
putadores quânticos não irão substituir os com-
putadores clássicos. Os especialistas afi rmam que 
eles irão atuar lado a lado. Isso porque as máqui-
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nas quânticas servem apenas para 
resolver problemas específi cos de 
grande complexidade. 

Enquanto o código de programa-
ção clássico é escrito para atacar 
um determinado problema, no uni-
verso quântico são os problemas 
que precisam se adequar aos algo-
ritmos. Os computadores comuns, 
portanto, são usados pelos cientis-
tas de dados e físicos para moldar o 
desafi o que é apresentado ao com-
putador quântico. A leitura dos re-
sultados também precisa ser feita 
no computador clássico. 

RESOLVENDO PROBLEMAS
A lista de potenciais aplicações 

da computação quântica no se-
tor fi nanceiro envolve modelagem 
de risco, otimização de portfólios, 
precifi cação, estratégias de hedge, 
simulações de Monte Carlo, dentre 
outras. Por se tratar de um sistema 
probabilístico, o computador quân-
tico é excelente para encontrar 
possíveis respostas em cenários 
compostos de uma quantidade ma-
ciça de dados. Mas ainda há muita 
estrada pela frente até que isso se 
torne realidade. 

Parceira do J. P. Morgan, a IBM 
lançou no início de 2019 o primei-
ro computador quântico comercial 
baseado em circuitos do mundo. O 
IBM Q System One é um computa-
dor de 20 qubits. O diretor do labo-
ratório de pesquisas da empresa 
no Brasil, Ulisses Mello, afi rma que 
o sistema vai evoluir nos próximos cinco anos e 
que a meta é dobrar ou triplicar a capacidade de 
processamento a cada ano. “Estamos em uma fase 
preparatória. Precisamos de uma máquina maior. 
Hoje, temos 50 qubits no laboratório. Eu diria que 

com 200 qubits estaríamos resolven-
do problemas reais. Nessa fase atual, 
estamos testando os problemas para 
saber se podem ser resolvidos, mas 
já sabemos que alguns terão perfor-
mance exponencial”, explica. 

Segundo Mello, a companhia con-
versa com empresas brasileiras inte-
ressadas em um programa de mem-
bership, no qual elas teriam acesso 
diferenciado e trabalhariam junto 
com os pesquisadores da IBM. “A 
maioria das conversas que temos é 
com os bancos. Eles já possuem equi-
pes dedicadas e estão interessados 
porque enxergam um movimento 
global. Eles querem a oportunidade 
de infl uenciar quais problemas nós 
da IBM deveríamos pesquisar primei-
ro”, revela o diretor. 

O especialista da Gartner no setor 
Martin Reynolds acredita que vai le-
var pelo menos dez anos para a com-
putação quântica chegar a um volu-
me considerável no mundo. “Existem 
muitos diferentes tipos de hardwa-
re. Ainda não temos um defi nitivo. 
Os computadores quânticos ainda 
não atingiram escala de produção. 
A maioria é basicamente projeto de 
pesquisa. Até mesmo os computado-
res da D-Wave que são vendidos co-
mercialmente precisam de constante 
atualização e estão sendo aperfeiço-
ados o tempo todo”, afi rmou o analis-
ta durante teleconferência realizada 
em março de 2019. 

O computador 2000Q da D-Wave, 
como o nome sugere, possui 2.000 

qubits. Contudo, ele é um tipo diferente de com-
putador. O professor Borges de Brito explica que o 
modelo da empresa canadense, conhecido como 
“annealer”, é feito para atacar especifi camente os 
problemas que envolvem otimização de cenários, 

Frederico Borges de Brito, 
do Instituto de Física de 
São Carlos

Hamilton R. Amorim,  
consultor e especialista em 
segurança da informação

Ulisses Mello, da IBM

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA
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OS COMPUTADORES 
QUÂNTICOS AINDA NÃO 
ATINGIRAM ESCALA DE 
PRODUÇÃO. A MAIORIA 
É BASICAMENTE PROJETO 
DE PESQUISA

enquanto o modelo “adiabático”, ou em circuitos, 
da IBM, tem caráter mais universal e pode ser usa-
do também, por exemplo, para modelar moléculas 
e na ciência de materiais. 

CRIPTOGRAFIA E BLOCKCHAIN
A grande ameaça decorrente do poderio dos 

computadores quânticos diz respeito aos algorit-
mos criptográfi cos utilizados pelos bancos para 
manter a segurança dos sistemas. Eles poderão 
ser facilmente quebrados quando as máquinas 
quânticas atingirem a casa dos milhares de qubits 
de poder de processamento. A Gartner estima que 
isso deve ocorrer na primeira metade da década 
de 40, mas poderíamos chegar lá bem antes. Nin-
guém sabe ao certo. 

“Toda a nossa criptografi a de chaves públicas 
e privadas é baseada em fatoração de números 
primos. Esse tipo de criptografi a está totalmente 
condenado. Apenas os algoritmos que não são ba-
seados em geometria plana é que não estão vulne-
ráveis”, explica o consultor e especialista em segu-
rança da informação Hamilton R. Amorim. 

Por isso, diz ele, os bancos precisam começar 
a avaliar a substituição por algoritmos resisten-
tes à computação quântica. “As possibilidades 
criptográfi cas baseadas em hash são a alternati-
va. A troca é algo simples, e basta boa vontade. 
Porém, é necessário resolver todos os pontos de 
conexão, ou seja, todos os sistemas que falam 
entre si precisam ser modifi cados”, alerta. 

Por também utilizar esquemas criptográfi cos 
baseados em chaves públicas e privadas, a tec-
nologia blockchain é outra que corre risco, pois 
a partir da chave pública associada a uma tran-
sação o computador quântico poderia obter a 
chave privada e possibilitar a realização de um 
ataque de gasto duplo na rede. 

A solução seria criar um algoritmo no qual 
você consiga reservar uma transação antes de 
expô-la à rede. “Esse é um algoritmo que eu de-
senvolvi, mas ainda não publiquei. Basicamen-
te, você monta a transação, produz o hash e a 
publica na rede dizendo que ela tem prioridade 
sobre as outras. Dessa forma, somente o dono 
da transação seria capaz de produzir essa tran-
sação de reserva. Os algoritmos baseados em 
hash são resistentes à computação quântica”, 
explica Amorim. 

O diretor do laboratório da IBM, Ulisses Mello, 
afi rma que os bancos estão atentos para os pe-
rigos que a nova tecnologia oferece e que tra-
balham no desenvolvimento de algoritmos re-
sistentes à computação quântica. O executivo 
acredita que agora é o momento de as compa-
nhias treinarem a força de trabalho para usar os 
computadores do  futuro. •
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MOBILE BANKING  
SE CONSOLIDA 
COMO CANAL 
PREFERENCIAL
PARA TRANSAÇÕES

DADOS DO SETOR

Enquanto o total de transações bancárias au-
mentou 8% entre 2017 e 2018 (a primeira vez 
que apresenta um crescimento de apenas um 
dígito desde 2012), esse índice foi de 24% se 

considerado só o canal mobile. Houve um aumento 
de 80% nas transações no mobile com movimenta-
ção fi nanceira. No ano passado, o canal mobile su-
perou o internet banking no pagamento de contas e 
transferências eletrônicas (como TEDs e DOCs), com 
2,5 bilhões de transações. Esses são alguns desta-
ques da 27ª edição da Pesquisa Febraban de Tecnolo-
gia Bancária, feita em parceria com a Deloitte.

No conjunto de canais digitais, o número de tran-
sações bancárias com movimentação fi nanceira cres-
ceu 33%. “Esses números demonstram o investimen-
to dos bancos na solução, para trazer melhor usabi-
lidade, e também maior confi ança do cliente no uso 
dos canais digitais”, diz Gustavo Fosse, diretor seto-
rial de tecnologia e automação bancária da Febraban.

O internet banking e o mobile já respondem por 
60% do total de transações bancárias. O número de 
contas ativas passou de 57 milhões para 70 milhões 
no canal mobile, enquanto na internet houve uma re-
dução de 56,9 milhões para 52,8 milhões.

anuário brasileiro 
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Estratégias de banco digital aumentam 
uso do internet banking em 
funções como abertura de contas e 
investimentos, enquanto o smartphone 
é o meio principal para operações 
recorrentes e serviços de uso imediato
por Vanderlei Campos

39
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Conforme o relatório da De-
loitte, as transações com movi-
mentação fi nanceira pelo POS 
superaram as operações feitas 
presencialmente, reforçando a 
tendência da diminuição de uso 
do dinheiro em espécie.

HÁBITOS DIGITAIS
O número de contas abertas 

pelo canal mobile aumentou 
de 1,6 milhão em 2017 para 2,5 
milhões em 2018. No internet 
banking, os volumes são meno-
res, mas o crescimento é mais 
expressivo, de 26 mil para 464 
mil contas abertas.

No internet banking, foram 
pagas 1,5 bilhão de contas, o 
mesmo número de 2017, e reali-
zadas 534 milhões de transferên-
cias, 10% a mais que no ano pas-
sado. O mobile teve um número 
um pouco superior de contas pa-
gas, 1,6 bilhão, 80% a mais que no 
ano anterior. O crescimento mais 
destacado no uso do canal foi em 
transferências, que aumentaram 
119% e fecharam 2018 com 862 
milhões de transações.

A conveniência de realizar 
transferências interpessoais e 
depósitos no contexto da tran-
sação (pagar o médico logo após 
a consulta, ou não expor um 
prestador de serviço a andar 
com dinheiro, por exemplo) faz 
com que a tendência de aumen-
to de DOCs e TEDs no canal mo-
bile se mantenha.

A média de transações por 
conta foi de 447 em 2018, pró-
xima à dos dois anos anteriores 
(442 em 2016 e 444 em 2017). 

DADOS DO SETOR
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Em contrapartida, no internet 
banking, o número, que já foi de 
600 em 2013, fi cou em 426 em 
2015 e 306 em 2018.

Um viés semelhante, em ter-
mos de imediatismo, é observa-
do no número de contratação 
de crédito pelo mobile banking, 
que já vinha superando com lar-
ga diferença o internet banking 
em outras edições da série da 
pesquisa. As 86 milhões de con-
tratações pelo internet banking 
representaram um recuo de 1% 
em relação ao ano anterior. Já 
no mobile banking, houve um 
crescimento de 60%, o que le-
vou a um total de 359 milhões 
de operações.

Na hora de planejar e eco-
nomizar, o cliente ainda prefe-
re pensar diante da tela de um 
computador. Embora o total de 
aplicações e investimentos pelo 
mobile banking tenha aumenta-
do 36% e chegado a 14 milhões 
de operações em 2018, foram 94 
milhões de transações pelo in-
ternet banking, 63% a mais que 
no ano anterior.

O número de agências fi cou 
relativamente estável, com 21,6 
mil pontos, apenas 200 a menos 
que em 2017.

Nos canais de relacionamen-
to, chama atenção o amadureci-
mento do uso das tecnologias de 
NLU (entendimento de lingua-
gem natural), que parecem já ter 
superado a fase inicial da curva 
de adoção. As interações feitas 
entre clientes e bancos por web-
chat tiveram um crescimento de 
364%, e chegaram a 138,3 mi-

Preferência do usuário para operações bancárias 
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Relacionamento pelos canais digitais 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2019
©2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
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R$ 19,1 bi

2015

5,4

13,7

R$ 18,6 bi

2016

5,3

13,3

R$ 19,0 bi

2017 

5,8

13,2

R$ 19,6 bi

2018

5,7

13,9

Total de gastos em tecnologia
em bilhões de Reais (R$)

Relacionamento pelos canais físicos

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2019
©2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Transferência / DOC / TED

Depósitos

Saques

Investimentos / aplicações

Pagamento de contas

Agências e PAB’s

54 milhões

416 milhões

584 milhões

25 milhões

587 milhões

53 milhões

443 milhões

367 milhões

26 milhões

468 milhões

-1%

7%

-37%

4%

-20%

2017
2018

ATMs

223 milhões

762 milhões

2,4 bilhões

52 milhões

841 milhões

213 milhões

735 milhões

2,5 bilhões

43 milhões

780 milhões

-4%

-3%

4%

-17%

-7%

2017
2018

Pesquisa de saldo1,7 bilhão 1,3 bilhão-26% 3,5 bilhões 3,0 bilhões-13%

lhões no ano passado. Os aten-
dimentos via chatbot passaram 
de 3 milhões, em 2017, para 80,6 
milhões no ano passado.

Na área de contratação de 
seguro, que teve um crescimen-
to de 14% em 2018, os canais 
digitais ainda apresentam um 
desempenho bem inferior. Em 
uma amostragem com oito ban-
cos, em 2018 os canais internet, 
mobile e ATM tiveram pouco 
mais de 1,2 milhão de contratos 
fechados, enquanto nas agências 
se chegou a 19,7 milhões. Por se 
tratar de produtos complexos, e 
pela tradição da venda consulti-
va no ramo, o ciclo de venda de 
seguros é difícil de ser fechado 
com aplicações convencionais. 
Enquanto na internet e nos apps 
– e até no autoatendimento tele-
fônico –, é possível disponibilizar 
os serviços transacionais em al-
guns menus, a experiência de na-
vegação para uma contratação 
de seguros não é tão simples. 
Portanto, é um dos segmentos 
que mais podem se benefi ciar no 
momento em que as interações 
por NLU forem suportadas por 
aplicações de inteligência artifi -
cial mais sofi sticadas, para que 
o usuário tenha um atendimen-
to completo e personalizado nos 
canais digitais.

O número de ATMs, que vi-
nha se reduzindo ano a ano até 
2017, se manteve em 176 mil. O 
percentual de terminais com ca-
pacidade de atendimento a pes-
soas com defi ciência continua a 
aumentar e passou de 80,6% em 
2017 para 85,2% no ano passado.

DADOS DO SETOR
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Investimentos e despesas em tecnologia

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2019
©2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Telecom Hardware Software

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

3,8

5,1

3,2

2012

12,1 bi

3,4

5,5

4,9

2013

13,8 bi

3,7

4,7

5,1

2014

13,5 bi

3,5

4,6

5,6

2015

13,7 bi

3,2

4,6

5,5

2016

13,3 bi

3,1

3,9

6,2

2017

13,2 bi

2,8

4,1

7,0

2018

13,9 bi

Total de investimentos 
em bilhões de Reais (R$)

Total de despesas 
em bilhões de Reais (R$)

0,3

2,9

4,0

2012

7,2 bi

0,4

3,1

3,5

2013

7,0 bi

0,7

3,9

3,3

2014

7,9 bi

0,3

2,2

2,9

2015

5,4 bi

0,4

2,0

2,9

2016

5,3 bi 

0,3

2,2

3,3

2017

5,8 bi

0,2

2,4

3,1

2018

5,7 bi

Interações por canais digitais crescem cada vez mais

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2019
©2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

E-mail

735

milhões
em 2017

618 milhões de
interações 

em 2018 

+19%

Web-Chat

Chat Bot

138,3

milhões
em 2017

milhões
em 2017

29,8 milhões de
interações 

em 2018 

milhões de
interações 

em 2018 

+364%

80,6
3,0

+2585%

Percepção em relação a novos investimentos

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2019
©2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

80% dos bancos investem em 
big data /analytics  

73% dos bancos investem em
inteligência artificial / computação cognitiva  

67% dos bancos investem em
blockchain 

dos bancos investem em
open banking / marketplace banks  

60% dos bancos investemem
robotics  

Amostra: 15 bancos

60%

ESTABILIZAÇÃO DE 
CUSTOS DE TI

Os gastos com tecnologia 
aumentaram 3% em 2018. Em-
bora os investimentos tenham 
se reduzido de 5,8 bilhões de 
reais para 5,7 bilhões, as des-
pesas passaram de 13,2 bi-
lhões de reais em 2017 para 
3,9 bilhões em 2018.

“Isso não quer dizer que 
os bancos não estejam mais 
investindo. Todo o gasto para 
melhorar a usabilidade, mão 
de obra, nuvem entra na linha 
de despesa. Ou seja, é uma 
mera classifi cação contábil, 
mas que nos dá uma tendên-
cia de mercado”, pondera Gus-
tavo Fosse.

O setor fi nanceiro repre-
senta tipicamente 15% do “PIB 
de TI” no Brasil, índice seme-
lhante à média global. Na dis-
tribuição dos custos no ano 
passado, as despesas e inves-
timentos com software (com 
exceção de sistemas em main-
frame, que entram na conta 
de hardware) representaram 
51%; com hardware, 33%; e 
16% com telecomunicações.

Sobre as tecnologias em 
que apostam neste e nos pró-
ximos anos, 80% dos bancos 
dizem planejar investimentos 
em big data/analytics; e 73% 
investirão em inteligência arti-
fi cial e computação cognitiva. 
Outras tendências destacadas 
são robótica e open banking, 
em 60%; e 67% dizem que já 
estão investindo em projetos 
relacionados a blockchain. •
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Nem só de 
tecnologia 

vive a 
vanguarda 
dos bancos 

digitais
Modelo de gestão horizontal, 

acolhimento de críticas, custos 
e democratização dos serviços 
financeiros entram no projeto 

do C6 Bank para desafiar 
o status quo 

por Edilma Rodrigues

EXPERIÊNCIA

Os bancos digitais têm sido a aposta de grupos, 
de empresas e de empreendedores – brasilei-
ros e estrangeiros – que enxergam no setor 
potencial de crescimento e de renovação. Nu-

bank, Banco Inter, Agibank, Original, next, N26 são alguns 
exemplos. A tecnologia é a face mais visível e o ponto de 
interseção entre eles, mas, além dela, o que mais torna 
esses players inovadores?
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A inovação no C6 Bank, que obteve a licença do 
Banco Central para operar como banco múltiplo 
(carteira comercial e de investimento) em janeiro, 
também vem de modelos organizacionais menos 
tradicionais, em que a horizontalidade é um dos 
pontos observados em sua estratégia. Segundo a 
empresa, a descentralização de poder com poucos 
níveis de alçada permite que todos os funcionários 
tenham atribuições próprias, para que possam to-
mar decisões quando necessário. O modelo, ba-
seado nas ideias de liberdade e responsabilidade, 
amplia a exposição dos colaboradores a oportuni-
dades de crescimento profi ssional. 

Entre os valores do C6 Bank está a autorcra-
cia, que, em termos mais amplos, é uma forma 
de gestão horizontal em que a hierarquia tradi-
cional é reduzida. “Diferentemente do que ocorre 
em uma estrutura administrativa estritamente 
vertical, em que os níveis hierárquicos são rígidos 
e as decisões vêm de cima para baixo, o modelo 
horizontal é mais informal e os funcionários têm 
autonomia para tomar decisões, respondendo 
pelo sucesso ou não da iniciativa”, explica Verena 
Fornetti, porta-voz da empresa.

Além da autorcracia, a instituição fi nanceira 
aposta em mais cinco valores: “desafi ar o status 
quo”, “escolher o frescobol”, “ética, transparência 
e respeito”, “bom humor” e “arte de discordar”. O 

“escolher o frescobol” foi inspirado em uma crô-
nica do escritor Rubem Alves, chamada “Tênis x 
Frescobol”, para decidir qual é a cultura profi ssio-
nal do novo banco comercial, que afi rma querer 
mudar a relação das pessoas com os serviços fi -
nanceiros. “No frescobol, não há adversários – só 
empatia e cooperação.”

SUGESTÕES E CRÍTICAS 
SÃO BEM-VINDAS

Com quinhentos profi ssionais, dos quais 31% 
são mulheres, os investimentos do banco no pro-
jeto devem somar 500 milhões de reais até o fi m 
de 2019. Em abril, o C6 Bank iniciou sua terceira 
fase de testes (beta testers) – “peça seu convite”, 
que chama pessoas para testarem a conta cor-
rente. As outras duas foram, respectivamente, 
para funcionários e para convidados dos cola-
boradores do banco. “Com base nas sugestões 
desses nossos primeiros clientes (e na percepção 
de nossas equipes), fi zemos mais de duzentas 
melhorias no nosso app. A cada quinze dias, o 
aplicativo passa por uma atualização tanto para 
ampliar a oferta de produtos quanto para aper-
feiçoar a experiência do usuário. Nos próximos 
meses, faremos o lançamento ofi cial do banco e 
ofereceremos nossos serviços para todos os inte-
ressados”, descreve Verena.

Os usuários vão ter acesso aos serviços do 
banco em primeira mão e, segundo a executiva, 
vão ajudar a construir o banco, com sugestões e 
críticas. “Em poucos meses, ampliaremos a ofer-
ta de produtos, lançaremos uma nova versão 
do nosso app e começaremos a trabalhar nossa 
marca no país. Até o fi nal do ano, ofereceremos 
uma plataforma completa de trading aos nossos 
clientes”, assegura. 

CUSTO E ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO: VIESES 
COMPETITIVOS

A proposta do C6 Bank é ser um banco de baixo 
custo, com comunicação transparente com o clien-
te e experiência personalizada. Para encorajar as 

EXPERIÊNCIA
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pessoas a experimentar seus produtos, a empre-
sa não cobra para fazer as principais transações 
bancárias: abertura de conta, transferências, pa-
gamento de boletos e saques. Verena explica que 
a instituição se propõe a atender a todos os perfi s 
de clientes e se posiciona como um banco comple-
to para pessoas físicas e jurídicas. “Oferecemos 
conta corrente gratuita, TEDs e saques ilimitados 
e gratuitos, pagamento de boleto sem custo, um 
cartão múltiplo (crédito e débito) com tecnologia 
NFC (pagamento por aproximação), além de uma 
oferta bastante competitiva de CDBs (Certifi ca-
do de Depósito Interbancário) emitidos pelo C6 
Bank”, assinala.

O objetivo é que, após testarem as plataformas 
– app e canais digitais – e a maneira como os clien-
tes são atendidos, as pessoas se sintam confi antes 
para trazer os investimentos, movimentar a conta 
e contratar os serviços. 

PARCERIAS E COLABORAÇÃO 
PARA INOVAR

Para garantir o contato com pesquisas de ex-
celência, que ajudem a acompanhar o estado da 
arte em tecnologia, a instituição, fi rmou, no ano 
passado, quatro parcerias com o MIT (Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts) em áreas como ci-
bersegurança, analytics e empreendedorismo. 

Além disso, o C6 Bank mantém uma comunida-
de de inovação, o Opp. A iniciativa apoia e poten-
cializa pessoas com ideias que desafi am o status 
quo, por meio de um programa que ensina, ofere-
ce mentoria e cria conexões verdadeiras.  O banco 
selecionou quatro startups para seu primeiro pro-
grama. “Elas começaram conosco em estágio ini-
cial e se preparam para os próximos passos. Sem 
dúvida, quando chegar o momento, vamos avaliar 
eventuais sinergias”, conta Verena.

MARKETPLACE DE 
SERVIÇOS FINANCEIROS

Na TI, a empresa apostou no conceito de ar-
quitetura aberta para explorar a camada de APIs 
(Interfaces de Programação de Aplicação) e apre-

sentar um portfólio de serviços completo para os 
clientes. De acordo com Verena, as conexões com 
negócios complementares aos do banco são be-
néfi cas ao cliente. “Nesse modelo, ele não preci-
sará lidar com ambientes totalmente descolados 
um do outro para contratar e administrar seus 
serviços fi nanceiros. Nossa proposta é criar um 
marketplace de produtos fi nanceiros dentro da 
nossa plataforma.” 

A estruturação de todos os processos e produ-
tos prevê o respeito à lei geral de proteção de da-
dos, seguindo um princípio basilar do C6 Bank: a 
transparência com o cliente. 

O cartão múltiplo da instituição vem com tecno-
logia de pagamento por aproximação, nas funções 
crédito e débito, mesmo na fase de testes. A em-
presa investe também em soluções de pagamento 
digital, que estão em desenvolvimento. •

Verena Fornetti, do C6 Bank

COM QUINHENTOS
PROFISSIONAIS, DOS QUAIS
31% SÃO MULHERES, OS
INVESTIMENTOS DO BANCO
NO PROJETO DEVEM
SOMAR 500 MILHÕES DE
REAIS ATÉ O FIM DE 2019
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BASES LEGAIS DE 
TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS 
E O MERCADO 
FINANCEIRO

Por MARCEL LEONARDI 
Bacharel, mestre e doutor 
em Direito pela USP e 
pós-doutor pela Berkeley 
Law. Foi diretor de Políticas 
Públicas no Google de 2011 
a 2018, onde colaborou 
intensamente na elaboração 
do Marco Civil da Internet e 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados ao longo dos últimos 
anos. Também atuou em 
questões de políticas públicas 
nos mais variados assuntos 
do setor de tecnologia e 
internet. Especializado 
em proteção de dados, 
é professor da FGV Law 
desde 2005 e consultor 
na Pinheiro Neto  Advogados.

Entre os principais deveres impostos pela Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (LGPD), destaca-se a necessidade de 
enquadrar cada atividade de tratamento em uma base legal 

específi ca, conforme a fi nalidade do tratamento.
O artigo 7º da LGPD estabelece dez bases legais distintas, sendo 

de maior interesse para o setor fi nanceiro cinco delas: a) consen-
timento; b) cumprimento de obrigação legal ou regulatória; c) exe-
cução de contrato; d) legítimo interesse, e e) proteção do crédito. 

Note-se que não há hierarquia entre bases legais: todas são 
igualmente relevantes, sem que qualquer delas se sobreponha às 
demais. O setor fi nanceiro deve avaliar com cautela as vantagens e 
as desvantagens de cada base legal para defi nir quais delas utilizar 
em suas atividades de tratamento.

Normalmente, o consentimento é utilizado quando há uma 
relação direta com o titular dos dados pessoais, em particular por 
meio de contratos. Nem sempre, porém, o consentimento será a 
base legal mais apropriada, ante a subjetividade de seus requisitos 
e a possibilidade de revogação pelo titular. 

 Em relação ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória 
pelo controlador, cada setor deve conhecer a legislação aplicável 
à sua atividade que exige o tratamento de dados pessoais. Para 
o setor fi nanceiro, destacam-se: Lei Complementar 105/2001 
(sigilo bancário); Resolução 2.025/1993 (contas de depósitos); 
Circular 3.461/2009 (combate à lavagem de dinheiro); Resolução 
4.539/2016 (relacionamento com clientes e usuários de produtos 
e serviços fi nanceiros); Resolução 4.557/2017 (gerenciamento 
contínuo de riscos); Resolução 4.658/2018 (segurança cibernética 
e cloud computing), além de normas sobre cadastro positivo e 
outras disposições pertinentes do Código Civil, Código de Defesa 
do Consumidor e Constituição Federal. 

OPINIÃO
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Em relação à  execução de contrato, dados 
pessoais podem ser tratados para o fornecimento 
de produtos e serviços quando (i) a iniciativa de 
contratação seja do titular e (ii) o tratamento seja 
necessário para cumprir com o contrato ou para 
realizar procedimentos preliminares relacionados 
ao contrato de que é parte o titular. Essa base legal 
só é aplicável quando o próprio titular é parte do 
contrato.

O legítimo interesse é, normalmente, a base 
legal mais fl exível, já que não está atrelado a uma 
fi nalidade específi ca. Nem sempre, porém, é a 
base legal mais apropriada. A utilização do legíti-
mo interesse sempre representa um risco jurídico, 
pois a avaliação de seus elementos deve ser docu-
mentada em relatório de impacto à proteção de 
dados pessoais e está sujeita a revisão, e possível 
discordância, por parte da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados.

A utilização do legítimo interesse como base 
legal de tratamento de dados pessoais pode ser 
justifi cada por múltiplas perspectivas: do contro-
lador, de terceiros e do titular. No entanto, cada 

situação exige uma análise específi ca, o que varia 
conforme o caso.

Alguns exemplos que justifi cam a utilização 
do legítimo interesse: combate a fraudes e pre-
venção de crimes fi nanceiros; geração de listas 
de pessoas politicamente expostas; segurança 
de sistemas internos; segurança de produtos e 
serviços; tratamento de dados de empregados 
(background check, retenção de talentos, iniciati-
vas de bem-estar); criação de modelos preditivos/
comportamentais para planejamento de negócios; 
melhoria de produtos e serviços; publicidade com-
portamental, entre diversos outros.

Por fi m, a proteção do crédito é uma base 
legal autônoma que autoriza o tratamento de 
dados pessoais. A lei não defi niu o conceito 
de “proteção do crédito”. Entendemos que a 
expressão deve ser interpretada extensivamente, 
autorizando o tratamento de dados pessoais 
tanto para atividades inerentes à concessão de 
crédito quanto para atividades de apoio, incluindo 
o oferecimento de produtos e serviços de crédito 
e o gerenciamento de riscos dessas operações. •
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A INOVAÇÃO 
POR MEIO 
DAS PESSOAS

Por DAIANE ANDOGNINI
Fundadora da Hug,  consultoria 
especialista em gestão 
de pessoas para Startups 
do Brasil. É formada em 
Psicologia e Negócios, tem 
20 anos de experiência 
com RH em empresas de 
serviços e tecnologia, como a 
AMBEV e ContaAzul. Mentora 
em liderança e gestão de 
talentos da ACE Aceleradora 
e do Google Launchpad e 
através do programa ajuda 
empreendedores a evoluir sua 
maneira de pensar e agir para 
obter melhores resultados.

Écomum ouvir de executivos das empresas tradicionais que a 
organização precisa mudar e inovar para continuar sua jor-
nada no mercado. Exemplo disso é o crescente número de 

startups que nos últimos anos vêm pressionando a indústria tradi-
cional, disponibilizando produtos e serviços mais acessíveis à popu-
lação e com um custo menor. Essa visão centrada nas demandas da 
sociedade, ou mesmo nos clientes, vem determinando a maneira 
de se fazer negócios nos últimos tempos. 

Antigamente, as quinhentas maiores empresas do mundo eram 
indústrias e tinham em média 62 anos de existência. Essa realida-
de tem mudado de maneira drástica nas últimas décadas. Quase 
cinquenta anos depois, o cenário é completamente diferente, e 
hoje as maiores empresas do mundo têm em média quinze anos 
de idade, são de base tecnológica e operam de forma global (fast 
company, 2018). 

A inovação é um tema tão necessário no Brasil que os dados não 
deixam margem para engano: de acordo com o Índice Global de 
Inovação, nosso país está na 64a posição entre as 126 economias 
avaliadas, sendo a Suíça o líder global. Na América Latina, estamos 
em 6o lugar, atrás de Chile, Costa Rica e México. Ou seja, precisamos 
caminhar mais rápido.

Quando o assunto é inovação, necessariamente precisamos 
falar de pessoas, já que o processo criativo de fazer algo novo e 
diferente começa na mente humana. As máquinas não inovam so-
zinhas e não operam um negócio (pelo menos por enquanto) sem a 
participação ativa das cabeças pensantes. Uma pesquisa do Institu-
to Gartner em 2017 revelou que 75% da força de trabalho em 2025 
será composta da geração dos millenials, profi ssionais que estão 
mudando a maneira como as pessoas se relacionam, sobretudo 
pela infl uência do mundo digital. Essas novas formas de pensar e 

OPINIÃO
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agir das pessoas têm chegado com força 
às organizações, obrigando algumas a 
recriar seu mindset, direcionando-o para 
uma cultura mais colaborativa, fl exível, 
imprevisível, volátil etc. 

Algumas organizações já conseguiram 
sair na frente no quesito inovação, como 
as conhecidas, Google, Zappos, Netfl ix, e 
estão colocando esforços fi nanceiros para 
entender as mudanças de comportamen-
tos sociais, que afetam naturalmente a 
maneira como as pessoas se relacionam 
com o trabalho, e adaptar-se a elas. Mas o 
que há em comum nessas empresas que 
são referência em inovação? Uma cultura 
forte e um  propósito claro. 

Simon Sinek, professor de Comu-
nicação na Universidade de Colúmbia 
e escritor de vários best-sellers sobre 
motivação, resolveu pesquisar empresas 
importantes de inovação nos Estados Unidos e 
percebeu que as pessoas que lá trabalham não 
se inspiram no que se faz, e sim em por que se 
faz algo – o propósito essencial do seu produto 
ou serviço. Sinek observou que todos os profi s-
sionais têm ou tiveram um propósito ou ideal 
muito forte que fez com que persistissem mesmo 
nos momentos mais difíceis. Quando as organiza-
ções tornam seu propósito claro e o comunicam 
de maneira efi ciente para o mercado, é comum 
acontecer uma massiva enxurrada de currículos 
na página de carreira das corporações, pessoas 
com perfi s diferentes, mas que em um determi-
nado momento se sentiram conectadas com a 
marca e com sua cultura organizacional.

Nesse sentido, para dar conta de um ambiente 
com os melhores talentos, cada vez mais as em-
presas de inovação têm investido energia e tempo 
nas ações de employer branding (marca emprega-
dora), que tem como principal objetivo atrair pro-
fi ssionais alinhados com a cultura organizacional 
e com o desejo de fazer algo grande. As ações de 
employer branding irão transmitir para fora como 
a cultura e o ambiente de negócios é visto pelo 

time interno, e essa reputação vai levar as pessoas 
a quererem fazer parte disso.

Ainda sobre o tema employer branding e cul-
tura, é possível enxergar outros aspectos interco-
nectados com inovação, motivação e diversidade. 
Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup em 2017 
revelou que a inovação está relacionada com a mo-
tivação das pessoas, quando comparou as empre-
sas de tecnologia mais inovadoras e percebeu que 
pessoas motivadas podem gerar três vezes mais 
inovação e 40% mais produtividade nas equipes. 
Nessa mesma linha, as empresas com maior diver-
sidade apresentaram 41% mais de inovação  que a 
média de seus pares (MIT 2018). As soluções para 
o engajamento estão concentradas em pequenos 
esforços para discutir para onde vamos, por que 
vamos e qual legado queremos deixar.

O pensamento disruptivo sobre pessoas e equi-
pes é um dos assuntos mais falados no mercado, 
o que indica que teremos avanços relevantes nos 
próximos anos em todos os sentidos. Como bra-
sileiros, precisamos avançar mais nas práticas de 
inovação por meio das pessoas e as organizações 
que estão preparadas para isso vão percorrer com 
mais facilidade a jornada da  inovação. •
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OPEN 
INNOVATION: 
O CAMINHO 
DA CONVIVÊNCIA 
PRODUTIVA

Por JOÃO PEDRO 
BRASILEIRO – Idealizador 
do Innovation Awards Latam, 
principal competição de 
startups da América Latina 
e uma das maiores do 
mundo em termos de países 
envolvidos. Por meio dela, são 
fomentados relacionamentos 
entre empreendedores, 
investidores e empresas 
de diversos portes, com 
ações de open innovation 
e employer branding. Além 
disso, desenvolve ações para o 
fomento do mercado nacional 
de fi ntechs, como pesquisas e 
publicações focadas no  setor.

Contas digitais, pagamentos instantâneos, robôs advisors, 
contratação de empréstimos e de seguros na palma da mão 
são algumas facilidades que chegaram às pessoas nos últi-

mos anos e transformaram a relação que elas tinham – e ainda 
têm – com o sistema bancário tradicional. O principal motor des-
sas inovações foram as startups fi nanceiras, ou fi ntechs, que, além 
de mudar a maneira de se prestar serviços e de se relacionar com 
os clientes, conseguiram sacudir o modo como os grandes bancos 
sempre operaram.

No início, a discussão girava em torno da sobrevivência desses 
novos entrantes, e a questão era saber se eles iriam acabar com 
os bancos ou se os bancos iriam acabar com eles. Há poucos anos, 
em um importante evento nacional, em um painel apenas sobre 
fi ntechs – embora não faça tanto tempo, ainda não existiam uni-
córnios, e muito provavelmente não mais que duzentas startups 
fi nanceiras no Brasil –, um dos painelistas disse que o banco era 
um urso e as fi ntechs abelhas que o rodeavam e atacavam. O urso, 
com toda a sua força, matava várias dessas abelhas, mas não as 
destruía, pois existiam as que eram mais rápidas, além das novas 
que chegavam para o combate.

No entanto, o que se vê hoje são ações, dos dois lados, em bus-
ca de sinergias tecnológicas e de formatos mais efi cientes de gerir 
e prestar serviços bancários que vão ao encontro do que o clien-
te deseja e precisa. Mais ainda, que se antecipam a elas. Assim, 
surgiram ambientes de inovação em todo o mundo. No Brasil, 
inovabra, Cubo, Radar Santander são alguns exemplos de espa-
ços dedicados ao desenvolvimento e interação entre instituições 
fi nanceiras tradicionais e startups. Existem ainda competições, 
desafi os, aportes, aquisições, contratações. Tudo para impulsio-
nar a criatividade e a transformação das ofertas bancárias e criar 
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espaços de inovação aberta, chamados 
de open innovation.

Esse conceito, desenvolvido pelo profes-
sor da Universidade de Berkeley, nos Esta-
dos Unidos, Henry Chesbrough, introduz 
formas de se pensar a gestão da inovação 
nas empresas tradicionais de maneira am-
pla e aberta, passando pela cultura, intera-
ção com o meio externo, investimento em 
pesquisas etc. Isso em contraposição ao 
que Chesbrough observou em 2003 nessas 
companhias americanas, que, mesmo em 
um contexto de avanço tecnológico, man-
tinham estruturas fechadas, hierarquias 
rígidas, que engessavam os processos de 
criação e de resolução de demandas.

A relação dessas companhias com star-
tups é uma das possibilidades desse conceito, que 
toma ainda mais fôlego com a crescente adesão 
de consumidores e de organizações ao mundo co-
nectado em rede. Foi assim que os desafi os dos 
grandes bancos, que antes giravam em torno de 
se proteger de novos entrantes, inclusive com a 
criação de barreiras, hoje se transformaram na 
busca por capacidade de se relacionar com o mun-
do externo de maneira saudável e sustentável. Foi 
dessa maneira que fi ntechs e startups deixaram 
de ser vistas como ameaças e se tornaram poten-
ciais parceiros para o crescimento. 

Mesmo porque, no setor bancário, as fi ntechs 
ganharam espaço no mercado e provaram que 
seu processo de inovação trouxe impacto positivo 
para a população, inclusive com a oferta de pro-
dutos e serviços para desbancarizados. Para se ter 
uma ideia, de acordo com o Fintech Mining Report 
2019, elas somam hoje, no Brasil, 550 empresas. 
O surgimento e o crescente avanço das fi ntechs e 
de startups em geral, com sua maneira revolucio-
nária de resolver problemas, criar e transformar 
soluções, acendeu a luz vermelha na sala de co-
mando das instituições tradicionais, que passaram 
a observar mais atentamente esse movimento.

A parceria foi o caminho viável e produtivo 
tanto para os grandes bancos como para as fi n-

techs. De um lado, aqueles ansiavam por inserir 
essas novas ideias em seus processos internos e, 
de outro, as startups precisavam de investimen-
tos, de acesso à rede de distribuição e à base de 
clientes, do conhecimento e experiência dos ban-
cos tradicionais.

As possibilidades dessa relação banco versus
fi ntech (ou empresa versus startups ou, ainda, tra-
dicional versus novo) podem ser diversas: contra-
tação, aquisição, investimento ou aceleração de 
startups. Quando essa relação é bem estruturada, 
os benefícios gerados para ambos são muitos. A 
empresa abre uma nova frente de inovação – mais 
rápida e com custo inferior às despesas de P&D 
–, interage com mentes criativas e leva o cerne da 
inovação para dentro da organização, melhoran-
do, entre outros fatores, o employer branding. O 
que, em tempos de escassez de profi ssionais qua-
lifi cados, especialmente em tecnologia da infor-
mação, é um grande trunfo. 

A startup, por sua vez, passa a ter acesso a um 
novo mercado e a conhecimentos já adquiridos 
pela organização; cria um case de cliente e reduz 
a necessidade de capital próprio para desenvolvi-
mento de novos produtos. O próximo passo é am-
pliar o escopo desse relacionamento e diminuir os 
atritos depois que as parcerias são fechadas. •
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COMO AS APIS 
TRANSFORMAM 
A INDÚSTRIA 
BANCÁRIA

Por EDGARDO TORRES-
-CABALLERO – É Managing 
Director Americas da Mambu 
e lidera a estratégia de 
negócios da Mambu para a 
América do Norte, Central 
e do Sul. É bacharel em 
Relações Internacionais, 
Economia e Estudos 
Latino-Americanos pela Elliot 
School of International Affairs, 
da George Washington 
University em Washington, 
DC, e pós-graduado em 
Comércio Internacional 
e Gestão pela FGV-SP. 
Foi vice-ministro do 
Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 
e Comércio de Porto Rico 
(DEDC) da Porto Rico 
Commonwealth e diretor 
administrativo na Autoridade 
do Porto das Américas. Atuou 
como executivo e gestor 
regional para a América 
Latina em empresas como 
Hewlett-Packard e SaaS 
European Software Start  Ups.

Entre os bancos, há muita discussão sobre transformação di-
gital. Mas a verdade é que vários deles não estão atendendo 
às expectativas digitais de seus clientes. Os consumidores 

são infl uenciados e condicionados pela experiência digital que 
têm com empresas como Apple e Netfl ix. Eles esperam que toda 
interação seja sempre contínua e fácil, inclusive com seus bancos. 
O fato é que vivemos em um mundo onde clientes querem tudo 
digital e sob demanda, e migram em direção às empresas que 
entregam isso.

E os bancos ainda se debatem para oferecer uma experiência 
digital a seus clientes. Os serviços digitais são, em geral, mínimos 
e baseados em recursos transacionais simples. Quase nunca no-
vos clientes conseguem abrir contas direta e inteiramente em ca-
nais digitais, sem precisar ir a uma agência bancária para algum 
procedimento. 

O grande culpado disso são os sistemas legados, nos quais a 
maioria das instituições está baseada. Muitos têm décadas de 
existência e a maioria deles não foi feita para ser fl exível o sufi -
ciente para atender às demandas do mundo digital. Eles utilizam 
processamento em lote, em vez de dados em tempo real e insi-
ghts. Mas não precisa ser desse jeito para sempre.

As APIs e a arquitetura de software como serviço (SaaS, na si-
gla em inglês) possibilitam a próxima geração de serviços bancá-
rios: a “plataformização” dos bancos, se você preferir. Isso signifi -
ca que os bancos podem criar produtos e serviços digitais rápida 
e efi cientemente, sem precisar de integrações caras e demoradas 
ou ter de substituir os sistemas antigos. As soluções, hoje, são 
fl exíveis, escaláveis, fáceis de integrar, baseadas em APIs, e fazem 
parte de uma arquitetura que pode ser composta. Isso reduz tem-
po e dinheiro gastos em desenvolvimento, além de proporcionar 
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entregas mais rápidas e uso mais efi ciente de re-
cursos internos. As APIs permitem que as organi-
zações se conectem a uma gama de serviços – de 
aplicativos de terceiros a soluções internas – de 
forma segura e simples. 

Com arquitetura tradicional, para se adicionar 
um novo produto, é preciso um novo sistema e 
um longo projeto de integração. Com APIs e um 
modelo de banking-as-a-service, pode-se facil-
mente escolher o recurso a oferecer e implantá-
-lo com o mínimo esforço. Qualquer mudança 
pode ser feita internamente, sem grandes novos 
desenvolvimentos.

As soluções em APIs também são mais esca-
láveis, permitindo aos bancos atender à crescen-
te necessidade da demanda de clientes. Em um 
modelo de banking-as-a-service, o cliente pode 
escolher suas aplicações com base em um con-
junto de empresas fornecedoras de produtos e 
serviços digitais. Soluções nativas em nuvem e 
apoiadas em APIs oferecem real interoperabilida-
de, fl exibilidade e time to value (TtV).

Por exemplo, elas permitem aos bancos im-
plantarem com facilidade projetos paralelos, 
exclusivamente digitais, como uma maneira 
de ganhar mais participação no mercado dos 

millennials e da Geração 
Z. Na verdade, alguns 

bancos com visão de 
futuro já estão lan-

çando projetos intei-
ramente digitais, com 
esse foco. Estes são 

principalmente mega-
bancos globais com enormes 
recursos e orçamentos de 

tecnologia. No entanto, com 
inovações tecnológicas emer-
gentes, até os menores ban-
cos podem fazer exatamente 
a mesma coisa.

Claro que não são apenas os 
bancos que se benefi ciam dessa 

nova tecnologia. Empresas de crédi-
to que buscam digitalizar suas operações 

também podem rapidamente oferecer novos re-
cursos usando APIs ou fi ntechs que querem ser 
mais que apenas um provedor de serviços tradi-
cional, sem que precisem investir pesadamente 
em uma infraestrutura de tecnologia nova.

Os serviços baseados em APIs também são 
facilmente personalizáveis quanto a questões 
de conformidade ou regulações. Embora nem 
sempre os requisitos regulatórios possam ser 
predefi nidos, eles podem ser mais facilmente 
confi gurados à medida que surgem novos regu-
lamentos. Isso também é feito pelo pessoal de 
conformidade interna; não é necessário esperar 
que um fornecedor implemente uma solicitação 
de alteração.

Resumindo, as soluções nativas em nuvem e 
baseadas em APIs oferecem às instituições fi nan-
ceiras uma maneira fácil e escalável de implantar 
novos serviços digitais. Bancos, fi nanceiras, fi nte-
chs e outras organizações podem usar essa tec-
nologia para construir e lançar novos produtos 
e serviços rapidamente com apenas uma fração 
do tempo e do custo que hoje leva. O futuro da 
bancarização digital será alimentado por meio de 
APIs e plataformas. •
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OPORTUNIDADES 
COM O 
OPEN BANKING

Por EVERTON PINHEIRO 
DE SOUZA GONÇALVES 
– Superintendente de 
Assessoria Econômica da 
ABBC-Associação Brasileira 
de Bancos e doutor em 
Economia de Empresas pela 
Fundação Getulio Vargas/ SP.

Além de concentrado, o setor bancário é integrado verti-
calmente, inibindo novos entrantes e a ampliação da con-
corrência. Estudo econométrico elaborado pelo IBRE/FGV, 

com o objetivo de avaliar o processo de concentração e compe-
tição, concluiu que o sistema pode ser defi nido como uma es-
trutura de competição monopolística e que não se pode afi rmar 
que o grau de competição seja elevado ou mesmo que tenha 
aumentado nos últimos anos. 

Os grandes custos fi xos associados à atividade bancária sem-
pre funcionaram como barreira à entrada de potenciais con-
correntes das instituições que dispõem de uma vasta rede de 
agências. Assim como a agregação de um amplo rol de produtos 
e serviços e a possibilidade da prática de subsídios cruzados fa-
vorecem seu posicionamento estratégico. O elevado grau de re-
putação das grandes instituições de varejo refl etido na credibili-
dade das suas marcas desponta também como regalia adicional, 
principalmente na captação de depósitos. 

No que se refere ao crédito, o acirramento competitivo ne-
cessariamente requer uma maior disseminação de informações 
dos clientes para que outros participantes possam mensurar de 
maneira mais adequada o risco nas operações. Por disporem de 
uma miríade de produtos e serviços, os grandes bancos de va-
rejo são capazes de conhecer melhor o comportamento de seus 
clientes que a concorrência. Dessa forma, na oferta de crédito 
dispõem de condições mais vantajosas que seus competidores. 
Cientes desse melhor posicionamento, os consumidores tendem 
a manter suas operações com os bancos que já conheçam seus 
hábitos, conferindo assim poder de mercado para que os mes-
mos possam cobrar taxas de juros mais elevadas que as mensu-
radas pelo risco. 
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Porém, as inovações propiciadas pelo ambien-
te tecnológico e pela regulação fi nanceira deve-
rão alterar essa confi guração. Com os avanços, 
reduz-se a relação custo/receita e as barreiras 
à entrada, incentivando novos agentes. Em ter-
mos regulatórios, um tanto quanto tardiamente, 
a nova lei do cadastro positivo representou um 
passo para a redução da assimetria informacio-
nal. Contudo, o maior impulso conceitual advirá 
da Lei Geral de Proteção de Dados, que restrin-
giu o grau de controle dos bancos sobre os da-
dos dos clientes.

Inspirada na revisão da PSD2 e na GDPR na Eu-
ropa, a Lei 13.709/2018 contemplou uma grande 
mudança ao estabelecer o cidadão como deten-
tor de direito das informações. Esse marco legal 
abriu espaço para a regulamentação do modelo 
de open banking. Para o regulador, a atividade 
será entendida como o compartilhamento auto-
rizado pelos clientes de dados e de informações, 
por meio de abertura e integração de platafor-
mas tecnológicas. Compondo a Agenda BC+, a 
iniciativa objetiva estruturalmente promover 
a competição não só nos mercados de crédito, 
mas no de pagamentos. 

A adoção inicialmente será obrigatória apenas 
para os grandes conglomerados. Porém, manti-
do o princípio da reciprocidade, as informações 
de posse dos bancos estarão efetivamente aber-
tas às demais entidades que desejem participar 
do projeto. Com expectativa de início de imple-
mentação para o segundo semestre de 2020, o 
movimento contemplará as seguintes fases: pro-
dutos e serviços; dados cadastrais; dados transa-
cionais; serviços de pagamento. 

Ao contrário de outros setores econômicos, 
o risco de negócio dos grandes bancos de vare-
jo sempre foi baixo quando comparado com as 
outras categorias de risco. Algumas vantagens 
deverão ainda perdurar, como a preferência dos 
depositantes pelas marcas já estabelecidas. No 
entanto, esse quadro gradualmente será altera-
do, ameaçando os modelos tradicionais de negó-
cios e exigindo tempestivos redirecionamentos 
nas atividades. À medida que os consumidores 
se valerem da prerrogativa de compartilhamen-
to, o open banking melhorará as condições de 
concorrência em avaliação de riscos e desenho 
de propostas, proporcionando boas oportunida-
des para as demais instituições fi nanceiras. •

BANK
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SISTEMA 
FINANCEIRO: 
INOVAÇÃO OU 
OBSOLESCÊNCIA? 

Por RICARDO HINGEL 
Economista, foi por dez anos 
CFO do Banrisul, responsável 
pelo IPO do banco e 
atualmente responde pela 
Diretoria de Administração 
de Recursos de Terceiros, 
tendo atuado também como 
Manager Director do Banco 
BTG Pactual. Assina coluna 
quinzenal sobre economia 
no jornal Zero Hora.

Há um número incontável de empresas que um dia foram lí-
deres de mercado, ignoraram e esnobaram inovações que 
estavam surgindo, entenderam errado o mercado e foram 

atropeladas pelo mundo digital. Por vezes, até continuaram exis-
tindo, mas como sombras do que tinham sido, muitas delas quase 
zumbis, andando de lado ou para trás. A diferença entre empresas 
que crescem e as que desaparecem está exatamente na capacida-
de de se anteciparem ao que vai ocorrer, enxergarem novos rumos 
e serem inovadoras.

Na velocidade com que a tecnologia vai fazendo com que o fu-
turo se aproxime do presente, o conceito de inovação necessita ser 
bem entendido. A inovação vê utilidade em invenções e as aplica, 
sustentando o crescimento econômico contemporâneo. Inovações 
têm a propriedade de criar novos mercados com base em novos 
produtos e utilidades, ou seja, criam demanda. Ótimo exemplo? 
Smartphones.

Trilhões de dólares foram gerados com tudo que se desenvol-
veu em seu entorno, mas saiba: seu smartphone rapidamente es-
tará obsoleto, e mais trilhões de dólares vão surgir.

Um sistema bastante impactado pelas mudanças tecnológicas 
é sem dúvida o bancário, com suas operações correlatas ou deri-
vadas. As mudanças em curso estão apenas no início e vão alterar 
estruturalmente todo o sistema. 

A tecnologia está na base da operação bancária. Saliente-se 
que nos últimos vinte anos nosso sistema fi nanceiro caminhou 
para próximo de uma cartelização quando, no início dos anos 
2000, os atuais cinco grandes bancos brasileiros detinham apro-
ximadamente 45% do crédito e dos depósitos e, ao fi nal de 2018, 
esses números chegaram a 75%. Embora seja complexa a explica-
ção para essa concentração, os altos custos de investimentos em 
tecnologia ajudaram a concentrar o sistema, ao exigirem crescen-
tes e continuados aportes em hardware e software, que necessi-
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tavam ser repassados a seus custos, demandan-
do escalas elevadas para retornarem. Os altos 
investimentos em TI foram sempre uma barreira 
de entrada para novos players no mercado ban-
cário tradicional.

Aqui, a tecnologia mais uma vez representará 
fator disruptivo, pois as inovações criam novos 
modelos de negócios e permitirão a entrada de 
novos participantes no mercado, usando tecno-
logias e processos inovadores, alterando merca-
dos e empresas e gerando novos zumbis. O mer-
cado de adquirência no Brasil, sempre linkado 
no sistema bancário, é um exemplo visível para 
todos, pois a ninguém escapa a chamada “guerra 
das maquininhas”, onde novos entrantes muda-
ram o mercado. Os efeitos da “guerra” são bem 
visíveis; as ações da Cielo, empresa líder, dados 
públicos, em janeiro de 2018 chegaram a valer 
26,20 reais; em 24 de maio último, fecharam a 
7,58 reais, uma queda de 70% em pouco mais de 
um ano. A empresa foi mal administrada? Não. 
Novas tecnologias, estratégias comerciais, que-
da de barreiras tecnológicas e novos concorren-
tes mudaram o mercado e as margens fi nancei-
ras foram comprimidas.

Observando um pouco o que ocorre lá fora, 
se antevê que o mercado de adquirência no Bra-
sil rapidamente poderá estar obsoleto na forma 
como opera, ou seja, por meio de uma rede física 
com os chamados POSs e seus equivalentes e que 
demandam investimentos e custos operacionais 
elevados. A próxima onda no Brasil será a utili-
zação dos smartphones para a captura das tran-
sações com cartões, que, baseados na internet e 

não mais nas redes físicas de POSs, rapidamente 
vão ganhar espaço e abolir a emissão do cartão 
físico. Custos cadentes.

Olhando para a China, esta pulou a etapa das 
redes físicas de adquirência e passou quase dire-
to para transações por meio de internet, em que 
a tecnologia já permite que seu cartão de crédito 
ou débito e sua senha sejam sua própria face, por 
meio de tecnologias de reconhecimento facial. O 
modelo chinês radicaliza na inovação, em que com-
bina segurança e conveniência para os usuários e 
torna obsoletos os atuais modelos de negócios. 
Atingir um mercado de quase 1 bilhão de pessoas 
só com uso de tecnologias cada vez mais acessíveis 
e leves em termos de desenvolvimento e custos.

Voltando para o Brasil, o sistema bancário e a 
indústria de adquirência serão rapidamente im-
pactados pelo movimento disruptivo mundial 
representado pelas blockchains e pelas fi ntechs, 
com sua capacidade de oferecer inovações e de ra-
pidamente agregarem valor, romperem barreiras e 
criarem novos mercados.  A indústria bancária vai 
mudar signifi cativamente nos próximos anos e se 
alterarão as condições concorrenciais atuais. Ban-
cos realmente digitais, com o uso de inteligência 
artifi cial, com estruturas de custos leves e ágeis, 
vão ganhar espaço, assim como um novo formato 
da adquirência vai abrir oportunidades magnífi cas 
para empresas inovadoras.

Mesmo com a desastrosa situação econômi-
ca nacional dos últimos anos, a modernização 
tecnológica desses setores é inexorável e possui 
dinâmica própria, pois a escolha é inovar ou ser 
pego pela obsolescência. •
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Aideia de transformação digital poderia pa-
recer sem sentido em um setor que há dé-
cadas é totalmente dependente de tecnolo-

gia. Este momento, contudo, representa um terceiro 
ciclo de evolução, que desta vez não apenas mexe 
na estrutura como faz repensar o próprio core bu-
siness. Há praticamente cinquenta anos, começa-
mos a automação bancária, que colocou a indústria 
fi nanceira na vanguarda tecnológica, e neste século 
a predominância dos canais eletrônicos já começou 
a desequilibrar o “protagonismo de TI” das grandes 
organizações. Hoje, vemos as instituições fi nancei-
ras bem mais expostas às forças de mercado e ao 
próprio cliente. É nesse espaço que se libera a criati-
vidade e a inovação.

Não se trata mais de fazer melhor; de apenas in-
crementar conveniência, agilidade e efi ciência ope-
racional. Transformação digital é fazer coisas que 
nunca foram feitas. Mesmo nas transações fi nan-
ceiras mais tradicionais, os bancos digitais, os paga-
mentos invisíveis e outras simplifi cações da expe-
riência de consumo obrigaram todos a digitalizar os 
processos de ponta a ponta. As instituições e mesmo 
a autoridade reguladora, nesse contexto, aceleraram 
sua transformação para a nova realidade.

Vivemos um cenário de invenção de ecossistemas 
de serviços, de diversidade de produtos e players 
nunca vista, e de prontidão em relação a mudan-
ças que vêm de fora para dentro, com o consumidor 
como direcionador das estratégias de canais, inter-
faces e toda a agenda que a TI passa a ter de seguir 
e antecipar.

Na seguinte sequência de breves artigos, vemos 
como os líderes da indústria de TI e fi nanças traçam 
os rumos da transformação do  setor. •

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
REDEFINE INDÚSTRIA FINANCEIRA 
E ECOSSISTEMAS DE SERVIÇOS
Líderes avaliam 
novas oportunidades 
e descrevem a 
aplicação de novas 
tecnologias para 
simplifi car serviços, 
conectar parceiros 
e criar produtos

PONTO DE  VISTA
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O mercado 
fi nanceiro não será 
mais o mesmo!

Algo está mudando no mundo financeiro. 
Estamos diante de uma disrupção sem pre-
cedentes e vivendo um momento de grande 
mudança do mercado financeiro, gerado pelas 
tecnologias cada vez mais baratas, por uma cul-
tura cada vez mais aberta e por uma regulação 
mais flexível. Fatores que, juntos, estão criando 
um ambiente fértil e propício para disrupção do 
modelo vigente, antes voltado para estabilida-
de, ganhos de escala, planejamento centraliza-
do e oferta de serviços com ótica de maximiza-
ção do capital.

Esse novo cenário reduz as barreiras de en-
trada, possibilitando que instituições de menor 
porte e novos players ampliem suas operações 
escalando novos negócios por meio da transfor-
mação digital, aumentando assim fortemente a 
competição. Além disso, cria um ambiente que 
estimula a inovação na busca de criação de so-
luções para atender a necessidades específicas 
e reais dos clientes e entregues agora de forma 
conveniente e simples.

Nesse jogo, seguindo a lei darwiniana, sobre-
vive quem se adapta, quem consegue ser mais 
ágil e flexível.  E uma coisa parece cada vez estar 
mais clara: esse processo não tem volta. O mer-
cado financeiro nunca mais será o mesmo! •

Carlos Augusto 
de Oliveira
Diretor de Tecnologia 
da ABBC

Agilidade e inovação
A adoção de computação em nuvem  para a 

indústria financeira é um caminho sem volta. 
Agilidade, segurança, redução de custos e inova-
ção rápida são os principais motivos pelos quais 
bancos, seguradoras, meios de pagamento, cor-
retoras e bolsas de valores têm adotado cloud. 
Empresas como BTG Pactual, Banco Fibra, Ebanx, 
Nubank e Capital One, entre muitas outras, foram 
pioneiras no processo de transformação do ne-
gócio na era digital. A Dow Jones, por exemplo, 
economizou 100 milhões de dólares ao migrar 
sua infraestrutura de TI para a AWS.

Ao adotar cloud, as instituições financeiras 
podem se dedicar a servir melhor seus clientes, 
já que não precisam mais administrar a comple-
xidade de data center, servidores e softwares 
básicos. Em uma era em que a experiência do 
cliente é o segredo para o sucesso – ou sobre-
vivência –, inovar constantemente passa a ser 
uma obrigação.

O desafio que se coloca para toda a indústria 
é ser capaz de transformar não só a infraestrutu-
ra, mas seus processos e pessoas, enquanto res-
ponde às demandas na velocidade das fintechs e 
outras companhias puramente digitais. Só assim 
será possível atender ao mais exigente regulador 
que há: o cliente. •

Cleber Morais
Country manager 
da AWS Brasil
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Inclusão fi nanceira, 
só se for para todos!

Com o avanço tecnológico, seu acesso facilita-
do ao público e maior robustez das fintechs nos 
últimos anos, vemos o mercado financeiro avida-
mente se mexer, revisar suas estratégias e, cada 
vez mais, escutar o cliente final. Que mudanças 
estão ocorrendo é fato, o mais relevante é quão 
célere está sendo essa transformação. 

Há vários estudos detalhados sobre esse ecos-
sistema e o cenário continua promissor. Num 
mundo cada vez mais globalizado, as startups se 
especializam muito, ganhando notoriedade. Foi 
exatamente nesse contexto que nasceu o Ban-
coin, fintech que oferta microempréstimos para 
desbancarizados por meio da abertura de contas 
digitais. Nosso desiderato é promover a inclusão 
financeira e social de mais de 25% da população 
brasileira que hoje encontra-se excluída do mer-
cado tradicional e cuida de seu maior patrimônio 
com muito zelo: o seu nome. Pessoas que não 
têm acesso a produtos financeiros, porém, digi-
talmente buscam soluções que lhes agreguem 
valor e sejam uma oportunidade para aumentar 
sua capacidade produtiva, assim como sua renda.

Estamos comprometidos em promover esse 
propósito, de modo ágil e seguro, a todos esses 
cidadãos que, uma vez atendidos e instruídos fi-
nanceiramente, tornar-se-ão grandes propulso-
res para nosso  país. •

Mellissa 
Penteado
Fundadora 
e CEO da Bancoin

PONTO DE  VISTA

Luiz Francisco 
Monteiro
CEO do Banco Pan

Banco digital: 
o futuro hoje

A tecnologia tem sido responsável por revo-
luções em diversas áreas, e no segmento ban-
cário o cenário não é diferente. A digitalização 
dos processos trouxe ainda mais agilidade e 
segurança para os serviços financeiros e uma 
experiência ainda melhor para os clientes.

A quebra das barreiras físicas, proporciona-
da pelo avanço da tecnologia, é uma excelente 
oportunidade de expandir a geração de crédito 
omnichannel, em que o cliente pode contratar 
um empréstimo ou pedir seu cartão não mais 
apenas por meio de lojas físicas, mas também 
pela internet ou por aplicativos em seu celular, 
sem precisar sair de casa. De olho nessa ten-
dência, lançamos recentemente no Banco Pan 
a formalização digital, em que o cliente assina 
seus contratos de empréstimo consignado por 
meio de biometria facial, remotamente. Em bre-
ve, expandiremos essa inovação para outros 
produtos. 

Sempre com foco no cliente, ao longo do ano 
também ampliaremos nosso portfólio, nos tor-
nando um banco digital 100% completo. A ideia 
é disponibilizar produtos como conta corrente, 
cartão múltiplo e cheque especial. Agora, o nos-
so público das classes C, D e E terá ainda mais 
facilidade no acesso ao crédito para realizar 
seus planos e  conquistas. •
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Bancos digitais 
aceleram a evolução 
do setor fi nanceiro

O surgimento dos bancos digitais iniciou uma 
revolução na economia brasileira. Ao oferecer 
uma conta corrente 100% digital, completa e sem 
tarifas, ampliamos o acesso da população desban-
carizada ao sistema financeiro. Também conecta-
mos as novas gerações com a indústria bancária e 
estabelecemos os primeiros laços com elas.

Na medida em que crescemos, reduzimos nos-
so custo de  funding  e conseguimos contribuir 
com a redução do custo de crédito, beneficiando 
a sociedade como um todo. Além disso, popula-
rizamos o acesso a investimentos em renda fixa 
e variável, por meio de nossa Plataforma Aberta 
Inter (PAI), com produtos próprios e de terceiros, 
que dão mais autonomia e poder de escolha para 
os clientes.

Agora, estamos desenvolvendo novas parcerias 
para ampliar a oferta de serviços não financeiros, 
transformando nossa plataforma em um comple-
to marketplace. Assim, acreditamos que o futuro 
dos bancos digitais vai muito além, com diversas 
frentes de serviços, como mobilidade, saúde, ali-
mentação e entretenimento, na palma da  mão. •

João Vitor Menin
CEO do Banco Inter

Jeferson 
Honorato
Diretor do next

next: o banco digital 
para a era conectada

O next foi lançado para complementar o ecos-
sistema de soluções da Organização Bradesco, 
tendo como alvo um novo público e um novo 
mercado: a geração hiperconectada.

Esse público busca soluções digitais que permi-
tam autonomia e fluidez, e que estejam totalmen-
te integradas a suas rotinas diárias.

Utilizamos sofisticados algoritmos, capazes de 
mapear e prever o comportamento dos clientes 
e sugerir melhores soluções para a gestão do 
dinheiro. Assim, oferecemos jornadas rumo à 
conquista de objetivos e de gerenciamento finan-
ceiro, além de promover, em parceria com ou-
tras empresas, benefícios assertivos aos usuários.

A transformação digital está presente em todas 
as frentes do next: nos serviços financeiros, no 
atendimento ao cliente – com a BIA next (inteli-
gência artificial) e até no modelo de trabalho, ágil 
e colaborativo. Sabemos que o mundo digital está 
em constante mudança e buscamos o aprimora-
mento  contínuo. •
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Raul Moreira
Diretor-executivo de 
Tecnologia, Inovação e 
Operações do Banco 
Original

Banco digital: um 
caminho sem volta

Os bancos digitais vêm ganhando força no 
mercado e, como pioneiros nesse segmento – 
uma vez que o Original foi o primeiro banco com-
pleto do país a possibilitar a abertura de conta 
100% digital –, nossa visão é que estamos cami-
nhando para um amadurecimento desse setor 
no Brasil. A proposta de, por meio do celular e da 
internet, realizar todas as transações bancárias 
sem burocracia e com agilidade tem incentivado 
um número crescente de brasileiros a optar pe-
los bancos digitais.  

Dois dos principais fatores que levaram a esse 
crescimento foram a digitalização da sociedade e 
o uso de dispositivos móveis. Hoje, vivemos em 
um mundo onde tudo passa pela tela do celular, e 
estamos certos de que os bancos precisam acom-
panhar essa evolução. Os bancos digitais são a 
agilidade e a praticidade nas transações bancá-
rias. Os clientes não precisam enfrentar filas nem 
burocracia para realizar as transações, as quais 
podem ser feitas com apenas alguns cliques no 
celular ou no computador, a qualquer hora e local.

O futuro do setor já chegou na ponta dos de-
dos dos usuários e, para as instituições financei-
ras se manterem competitivas, elas vão precisar 
se adaptar a essa nova era digital e oferecer um 
atendimento cada vez mais personalizado para 
cada perfil, assim como soluções inovadoras que 
impactem diretamente  sua rotina. •

Evoluir sem 
perder a essência

A transformação digital é um avanço essencial 
para a sustentabilidade das instituições financei-
ras devido ao ambiente de negócios em constan-
te evolução e às mudanças na mentalidade dos 
consumidores. Trata-se de uma das formas de 
continuarmos sendo relevantes para as comuni-
dades das regiões onde estamos inseridos, não 
apenas com avanços em tecnologia, mas também 
gerando melhores experiências aos clientes ou, 
no caso do Sicredi, aos nossos associados.

Nossa instituição, que tem vivido essa jornada 
de transformação digital, tem um desafio adicional: 
acompanhar os movimentos da nova era, manten-
do nossa essência e os valores do cooperativismo. 
Por isso, ao lançarmos o Woop Sicredi no ano pas-
sado, por exemplo, nossa primeira oferta 100% digi-
tal, nos empenhamos em levar a conhecimento do 
usuário todo o contexto no qual ele está inserido, 
com informações da cooperativa da qual ele faz 
parte e sua evolução ao longo do tempo, além de 
dados como desempenho, número de associados e 
os principais impactos na comunidade. No aplicati-
vo, também é possível acompanhar em tempo real 
a classificação das transações, como uma forma de 
ajudar no gerenciamento das despesas. Essa inicia-
tiva é apenas uma das tantas que realizamos para 
contribuir com a educação financeira dos nossos 
associados. Importante evoluirmos sempre, sem 
esquecer quem somos e onde queremos chegar. •

Thiago Nunes 
Nicolaidis 
Líder da 
Transformação Digital 
do Sicredi
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Democratização 
do investimento

Com a tecnologia, ideias simples foram trans-
formadas em serviços que de imediato atende-
ram a necessidades da população e, por isso, 
naturalmente foram inseridos em seu cotidiano, 
mudando definitivamente a forma como as pes-
soas se locomovem, fazem compras e utilizam 
serviços bancários. 

No setor bancário, está acontecendo uma revo-
lução nem tão silenciosa, iniciada com os novos 
modelos de negócio lançados pelos bancos digi-
tais e fintechs. 

Um cliente já pode ter uma conta em banco 
sem precisar ir à agência, fazer transações sem 
pagar tarifas e, até mesmo, conseguir a mesma 
rentabilidade de clientes mais ricos, com 100% do 
CDI e remuneração muito acima da poupança in-
vestindo a partir de 1 real. Estamos perto de ver o 
dia em que os clientes vão preferir falar com um 
robô ou com alguma interface de inteligência ar-
tificial do que com um gerente para decidir como 
investir seu dinheiro.

Nunca foi tão fácil e democrático investir. O 
que era uma atividade exclusiva dos ricos e espe-
cialistas agora é acessível a todos. Algoritmos so-
fisticados e inteligência artificial vieram para ficar 
e proporcionar excelente rentabilidade a custo 
baixo para os  clientes. •

Alessandro 
Andrade
Head do Sofi sa Direto

Thiago de Assis
CEO da Stoque

Dados e processos 
automatizados 
em uma única 
plataforma

Com o advento da digitalização dos negócios, 
principalmente na indústria financeira, onde 
se enxerga escalabilidade dos bancos digitais e 
das fintechs, a Stoque busca entregar tecnolo-
gias que suportam as iniciativas de transforma-
ção digital nas organizações.

As nossas soluções end to end oferecem uma 
experiência digital aos clientes. Com a tecnolo-
gia de digital process automation (DPA), entrega-
mos uma plataforma única e escalável, com ser-
viços que combinam robotic process automation
(RPA), captura cognitiva, orquestração de pro-
cessos, mobilidade e análise. 

Assim, a Stoque proporciona competitividade 
e incremento de receitas, além de simplificar os 
processos e alcançar excelência operacional, 
reduzindo o trabalho manual e os custos. Junto 
com isso, promovemos uma melhor experiên-
cia para o cliente e a transformação dos proces-
sos de negócio de uma  organização. •
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Ezequiel 
Archipretre
CEO da Superdigital

Contas digitais: 
possibilidade de 
inclusão fi nanceira

Hoje, no Brasil, ainda temos cerca de 50 mi-
lhões de pessoas que não possuem conta em 
banco. Por que tantos “desbancarizados”? Os 
motivos são vários: desde pessoas que não con-
seguem comprovar renda até aqueles que, por 
algum motivo, não têm acesso às agências ban-
cárias. Nesse cenário, as contas digitais pilota-
das por fintechs crescem e começam a ganhar 
corpo no Brasil, principalmente com os incenti-
vos regulatórios do Banco Central. A verdade é 
que precisamos ter a maturidade de reconhe-
cer que há uma parcela relevante da população 
hoje desatendida pelos bancos e que não con-
seguiremos alcançá-la sem uma solução finan-
ceira diferente das ofertadas até hoje. 

A tecnologia abre espaço para simplificarmos 
processos e incluirmos pessoas. No caso da Su-
perdigital, fintech do Grupo Santander, o foco 
é oferecer uma solução financeira simplificada, 
que agregue valor à vida do público desbanca-
rizado, em sua maioria das classes C e D. Quem 
ganha com toda essa movimentação é o país. 
Mais gente inserida no sistema financeiro signi-
fica mais segurança, agilidade e transparência 
nas  transações. •

Construindo 
soluções inovadoras

O investimento em tecnologia tem ganhado 
cada vez mais importância no plano estratégico e 
de negócios das empresas. Há 36 anos, a TecBan 
entendeu que esse seria o caminho e passou a 
promover a conectividade e o bem-estar comum 
por meio da oferta de soluções para os clientes e 
o mercado financeiro. Atualmente, somos muito 
mais que ATMs. O DNA inovador da empresa pavi-
mentou o caminho para a criação de ferramentas 
tecnológicas que promovem a integração de ca-
nais físicos e digitais. 

 A popularização de serviços bancários de trans-
ferência P2P e a chegada do sistema open banking 
provam que nossa visão de futuro estava correta. 
Oferecemos soluções que atendem a essa nova 
demanda, utilizando recursos modernos de segu-
rança com blockchain e sistemas de saques digi-
tais remotos com códigos criptografados. 

 Nos próximos anos, a velocidade nas entregas 
fará cada vez mais diferença no mundo conectado 
e temos a convicção que estamos preparados para 
gerar valor social e financeiro, transformando a in-
dústria financeira. •

Luiz Stefani
Diretor de 
Autoatendimento 
da TecBan
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Thais Fischberg
Head of LATAM - 
Online Payment 
Acceptance da 
Worldline

Inovação, 
performance e 
experiência do 
consumidor 

 A transformação digital está revolucionando a 
relação das pessoas com os meios de pagamen-
to. A integração entre o mundo digital e físico é 
cada vez maior, e falar de omnichannel torna-se 
inevitável. A utilização de dispositivos com essa 
tecnologia aprimora a gestão do varejo, a exem-
plo do Yumi – dispositivo de pagamento intera-
tivo lançado este ano pela Worldline na Europa.

  Outra perspectiva é a crescente evolução de 
protocolos de segurança on-line, como o 3DS2.0, 
que confere menor risco às compras devido às 
diversas formas de autenticação exigidas. Essas 
soluções contribuem para que transações on-
- line sejam mais eficientes e seguras, reduzindo o 
abandono de carrinho e níveis de chargeback. O 
objetivo é levar o e-commerce ao mesmo nível de 
performance de compras com cartão-presente. 

A combinação entre a utilização de novas 
tecnologias que simplifiquem a gestão de pro-
cessos com soluções que proporcionem uma 
experiência de alto nível é fator fundamental 
para alavancar ainda mais a performance no e-
-commerce em 2020. •

A nova área 
de oportunidades

A maioria das empresas tradicionais foi instala-
da no século passado, criava produtos e gastava 
muito dinheiro para vendê-los. 

As empresas do século 21 nascem diferentes: é 
preciso se conectar com o cliente e participar de 
um pedaço de sua jornada de consumo ou até 
de vida. Se não há um propósito que faça sentido 
para seu consumidor, as empresas podem gastar 
uma fortuna na tentativa de se conectar, e dificil-
mente conseguirão participar do ambiente de ne-
gócios que as novas gerações procuram.  

Um dos fatores-chave de sucesso de um banco 
é entender o risco de cada cliente. Quanto crédi-
to dar no início de um relacionamento? Qual é a 
melhor taxa de juros? Como entender o compor-
tamento antes de iniciar um relacionamento? Qual 
o momento para o cross-sell e o up-sell?

Em uma fintech, a alquimia é uma mistura de 
antigos conceitos e novas ferramentas, supor-
tada por milhares de dados de múltiplas fontes.  
Porém, o mais importante é que esses dados não 
podem ser analisados por “uma área de risco”, 
mas, sim, por uma “área de oportunidades”!  Uma 
área em que negócios, marketing e risco traba-
lham juntos, de forma colaborativa, para enten-
der onde a conexão acontece e criar experiências 
de longo prazo. •

Marcela Miranda
Co-founder e head 
de Produtos e 
Marketing da Trigg
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 1,1 milhão
Número de Contas PF - Ativas 535.272
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 602 Pontos de Atendimento no Brasil

AUTOATENDIMENTO
Número de ATMs terceirizados 24.000
Uso do Chatbots nos canais de atendimento (sim ou não) Sim
Tipos de Chatbots (voz e/ou texto) Voz e texto

INVESTIMENTOS
Investimentos em Tecnologia R$ 146,6 milhões

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
Marciano Testa

CHIEF MARKETING & 
INNOVATION OFFICER
Fernando Castro

CHIEF BUSINESS OFFICER
Glauber Correa

CHIEF RISK OFFICER
Vitor Hruby

CHIEF CREDIT OFFICER
Marinês  Bilhar

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Paulino Rodrigues  

Agibank 
Porto Alegre - RS
Ativo Total: R$ 2.258.674

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES

Apontar as Principais Inovações ou Conquistas 
de TI/Telecom em 2018 

O relevante investimento em tecnologia no Agibank em 2018 reforça a 
busca da instituição em proporcionar uma experiência omnichannel para 
os seus clientes, tanto nos canais digitais como nos mais de 600 pontos de 
atendimento da instituição. Em 2018, somente o aplicativo contou com mais 
de 50 atualizações, incorporando novas funcionalidades.  A adoção de DevOps 
- conjunto de práticas que automatizam os processos entre as equipes de 
desenvolvimento e operações, aumentando a produtividade, proporcionando 
escalabilidade dos recursos de infraestrutura e reduzindo o time-to-market - foi 
reconhecida internacionalmente, assim como a solução de segundo fator de 
autenticação desenvolvida para dar maior segurança às operações fi nanceiras 
efetuadas pelo aplicativo. Outro destaque foi a parceria com adquirente para 
permitir o uso do QR Code pelos clientes para compra em mais de 1,1 milhão 
de estabelecimentos, sem a necessidade de portar o cartão, apenas apontando 
o smartphone para a tela das máquinas de pagamento (POS) no momento da 
confi rmação da compra. O Agibank PayCar é outra solução de destaque, que 
oferece uma nova experiência em transações fi nanceiras para os clientes. A 
solução de pagamento para postos de gasolina conveniados ao Agibank utiliza 
a leitura da placa do automóvel antes da confi rmação da operação – que pode 
ser realizada tanto por uma notifi cação push no celular do cliente, quanto pelo 
reconhecimento facial, sem necessidade de sair do carro. Por meio de uma 
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Agibank 
Porto Alegre - RS
Ativo Total: R$ 2.258.674

solução de IoT (Internet of Things), a placa do carro dos clientes é conectada às suas contas 
digitais, utilizando a tecnologia de OCR (Optical Character Recognition). Também em 2018, 
o Agibank fi rmou parceria para ampliar a rede de saque, passando a oferecer mais de 
24.000 terminais para uso dos clientes em todo o Brasil, além do saque em lotérica.

Apontar os Principais Projetos em curso já 
estabelecidos para 2019/2020

Em 2019, o Agibank intensifi cará a sua atuação como banco de relacionamento 
completo, cada vez mais focado nas necessidades dos clientes e em garantir a melhor 
experiência e satisfação. A estratégia permitirá manter os clientes no longo prazo, gerando 
um ciclo virtuoso de crescimento, ancorado em produtos e serviços cada vez mais simples, 
disruptivos e com condições mais atrativas. Quando o assunto é tecnologia, seguiremos 
investindo para evoluir as soluções e qualifi car, cada vez mais, a experiência dos clientes 
em todos os canais. Em 2019, um dos focos da instituição estará em aumentar o nível de 
digitalização dos pontos de atendimento, visando maior efi ciência, agilidade e qualidade 
nos processos de contratação dos produtos e serviços. O Agibank também iniciará a 
adoção de novas soluções para compor a sua arquitetura tecnológica, que impulsionarão 
o desenvolvimento de novas funcionalidades e a integração, cada vez maior, entre canais 
físicos e digitais. 

Principais Iniciativas para a Transformação Digital 
O desafi o do Agibank em 2019 é dar continuidade ao movimento de integração entre o 

físico e o digital, de modo que as interações e relações estabelecidas on e off -line geram 
uma experiência cada vez melhor, tanto para os clientes da instituição como para os seus 
mais de 3.600 colaboradores. A transformação digital se dará tanto por meio de novas 
aplicações que serão implementadas ao longo do ano, assim como pela automatização de 
processos dentro de aplicativos existentes. 

Principais Iniciativas para  Open Banking
O Agibank já integra iniciativas que estão discutindo o padrão Open Banking e a sua 

aplicação prática. As mais de 500 APIs da instituição já estão sendo adaptadas para o 
padrão de Open Banking, mostrando o quanto o tema é relevante para o Agibank, que 
espera fazer uso disso para gerar novas oportunidades de negócios.

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial
O uso de inteligência artifi cial, tanto voz quanto texto, nos canais de atendimento da 

instituição e nas modelagens de negócio permanece em pauta em 2019. As iniciativas 
existentes seguirão sendo aprimoradas ao mesmo tempo em que se avalia o potencial 
para a ampliação da sua utilização. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 64.363.992
Total de clientes pessoa jurídica 2.200.920
Número de Contas PF - Ativas 33.988.501
Número de Contas PJ - Ativas 3.440.398
Número de Contas Poupança PF - Ativas 35.744.957
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 258.427
Bandeiras de cartão de crédito operadas ELO, VISA, MASTERCARD E AMEX 

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 4.722 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  35.945
Número de ATMs terceirizados 22.699
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 5.271.663
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 1.429.394
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 13.966.314
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 731.066
Transações através de Mobile Banking 3.278.500.000
Transações através de ATM 2.372.342.950
Transações através de Internet Banking 351.000.000
Uso do Chatbots nos canais de atendimento  sim 

INFRAESTRUTURA 
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  86.375 

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe)  R$595.093.341,39 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças )  R$83.713.811,67 
Investimentos em Transformação Digital 
(Novas Tecnologias)  R$79.543.664,96 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$36.352.968,21 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 3.883

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
EM TI
FABIO AUGUSTO 
CANTIZANI BARBOSA
VICE-PRESIDENTE DE 
TECNOLOGIA    
  
PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS
CARLOS MOTTA DOS 
SANTOS 
VICE-PRESIDENTE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE VAREJO
    
PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL 
MARCELO AUGUSTO 
DUTRA LABUTO
VICE-PRESIDENTE DE 
NEGOCIOS DE VAREJO

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA

ANTONIO GUSTAVO MATOS 
DO VALE 
VISIN - Serviços, Infraestrutura 
e Operações   
  
PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
FABIO AUGUSTO 
CANTIZANI BARBOSA
VICE-PRESIDENTE DE 
TECNOLOGIA    
  
PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS 

DELANO VALENTIM DE 
ANDRADE
DIRETORIA MARKETING E 
COMUNICAÇÃO

Banco do Brasil
Brasília - DF
Ativo Total: R$ 1.417.143.716

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES

Sua empresa está preparada 
para IMPULSIONAR a 
TRANSFORMAÇÃO?

É você rastreando todos os processos do seu negócio, 
reduzindo vulnerabilidade, custos, garantindo a segurança 
das transações e INOVANDO COM EXCELÊNCIA.

Utilize o QRCode para falar com 

um especialista em Blockchain.

Processe seus dados 
com SEGURANÇA, 
AGILIDADE e 
TRANSPARÊNCIA 
através da tecnologia

BLOCKCHAIN
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Banco do Brasil
Brasília - DF
Ativo Total: R$ 1.417.143.716
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TRANSFORMAÇÃO?

É você rastreando todos os processos do seu negócio, 
reduzindo vulnerabilidade, custos, garantindo a segurança 
das transações e INOVANDO COM EXCELÊNCIA.

Utilize o QRCode para falar com 

um especialista em Blockchain.

Processe seus dados 
com SEGURANÇA, 
AGILIDADE e 
TRANSPARÊNCIA 
através da tecnologia

BLOCKCHAIN
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física  3.824.173 
Total de clientes pessoa jurídica  268.331 
Número de Contas PF - Ativas  3.018.914 
Número de Contas PJ - Ativas  223.493 
Número de Contas Poupança PF - Ativas  1.763.810 
Número de Contas Poupança PJ- Ativas  11.455 
Número de Clientes com Cartão de Débito  3.018.756 
Número de Clientes com Cartão de Crédito  1.078.778 
Bandeiras de cartão de crédito operadas  Mastercard e Visa 
Total de cheques compensados  22.424.187 

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL
Número Total de agências  516 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  2.910
Número de ATMs terceirizados 24.266
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 509.420
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 144.455
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 740.948
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 54.652
Transações através de Mobile Banking 147.651.228
Transações através de ATM 10.673.838
Transações através de Internet Banking  242.990.193 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center 258
Número de servidores  1.537 
 servidores virtualizados ativos, 

 12 Servidores Físicos Windows, 
 63 Servidores Linux DG e 
 546 Servidores Físicos de Agências.

Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  4.238 TB 

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware   R$   63.699.537,52
Investimentos em Software   R$   130.183.465,16
Investimentos  em Telecom (Voz, dados e Internet)  R$   47.740.380,71
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 916

UNIDADE DE 
INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
José Luis Marques Andrade
Superintendente Executivo

UNIDADE DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Luiz Fernando Mesquita de 
Souza
Superintendente Executivo

UNIDADE DE SEGURANÇA DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Marcelo Frohlich
Superintendente Executivo

UNIDADE DE GOVERNANÇA 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
Márcia Lourdes Flores
Superintendente Executivo

UNIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Sérgio Antônio Bordin
Superintendente Executivo

UNIDADE DE NEGÓCIOS 
DIGITAIS E RELACIONAMENTO 
COM CLIENTES
Francisca Morin de Campos 
Velho
Superintendente Executivo

UNIDADE DE 
INFRAESTRUTURA 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
José Luis Marques Andrade
Superintendente Executivo

Banco do Est. do Rio Gde do Sul  - Banrisul 
Porto Alegre - RS
Ativo Total: R$ 77.427.882

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banco do Est. do Rio Gde do Sul  - Banrisul 
Porto Alegre - RS
Ativo Total: R$ 77.427.882

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
As expectativas do mercado e dos clientes se apresentam cada vez mais exigen-
tes e mandatórias, principalmente em um cenário de transformação digital que 
modifi ca o cotidiano da sociedade constantemente, com inovações disruptivas e 
revolucionárias.

Acompanhando essas tendências, com o objetivo de aprimoramento permanente 
das estruturas, processos e, principalmente, dos modelos de negócio da instituição, 
o Banrisul vem atuando com algumas relevantes frentes de trabalho e inovação. 
No que tange à revisão de sua arquitetura de processos, através de parceria com a 
Consultoria Mckinsey, o Banco concretizou a implementação de um novo modelo 
de organização das áreas de tecnologia, no que se refere ao desenvolvimento de 
sistemas e de governança de TI que abrange, como principais ações preliminares: a 
criação de uma unidade voltada à transformação digital, com adoção de métodos 
ágeis e técnicas de Design Thinking, para implantação de projetos que priorizem 
a experiência do cliente, possibilitando uma integração efi ciente entre negócio e 
tecnologia; e, a instituição de um processo único e estruturado de priorização de 
demandas estratégicas, com a designação de um Comitê capitaneado pela Gover-
nança de TI, com o propósito de direcionar os recursos de tecnologia para o de-
senvolvimento de negócios inovadores e  rentáveis e que possam colocar o Banco 
em posição de igualdade diante da concorrência e, principalmente, ser lembrado 
como modelo de referência em inovação e efi ciência pelos gaúchos e pela socie-
dade como um todo. Por fi m, o grande desafi o que vem sendo aprimorado, pelo 
Banrisul, é de orquestrar a integração de todas estas frentes para que os novos 
caminhos possam ser percorridos com a maturidade e cautela necessárias, mas ao 
mesmo tempo, com muito destemor e dedicação.

Como resultante desse importante trabalho, é possível citar a criação do aplicativo 
Minha Conta, que otimizou o relacionamento do Banco com seus clientes, atra-
vés de uma ferramenta intuitiva que consolida os principais serviços bancários; 
a criação de times de trabalho específi cos denominados Squads, na Unidade de 
Transformação Digital, direcionados ao atendimento das áreas de Agronegócio, 
para implementação de projetos estratégicos selecionados; e, também, um novo 
conceito de aplicativo voltado ao atendimento dos credenciados da Vero, com o 
propósito de auxiliar na gestão do negócio, no crescimento do faturamento e no 
estreitamento do relacionamento com os clientes.
    

UNIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Sérgio Antônio Bordin
Superintendente Executivo

UNIDADE DE 
MICROCRÉDITO E 
NEGÓCIOS ESPECIAIS
Michele Bettim Bandinelli 
Superintendente Executivo 

UNIDADE DE CRÉDITO
Denise Eskeff Coellho 
Superintendente Executivo 

UNIDADE DE 
RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS
Alessandro Carboni 
Superintendente Executivo

UNIDADE DE CARTÕES
Ivoni Sjlender  
Superintendente Executivo

UNIDADE DE CÂMBIO
Verno Luiz Kirst 
Superintendente Executivo

UNIDADE FINANCEIRA
Jairo Pacheco Chagas  
Superintendente Executivo 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física   3.953.573
Total de clientes pessoa jurídica   113.559
Número de Contas PF - Ativas 2.369.593
Número de Contas PJ - Ativas 191.714
Número de Contas Poupança PF - Ativas 140.194
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 26.369
Número de Clientes com Cartão de Débito 3.324.102
Número de Clientes com Cartão de Crédito 23.660
Bandeiras de cartão de crédito operadas 1
Total de cheques compensados 1.709.654
Rede de Atendimento -Nacional 
Número Total de agências 294

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  900
Número de ATMs terceirizados 33.000
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 73.707
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 104.034
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 73.707
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 104.034
Transações através de Mobile Banking 13.511.984
Transações através de ATM 14.177.628
Transações através de Internet Banking  13.388.726

INFRAESTRUTURA 
Número de servidores   2.000 servidores virtuais
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)   3.000 TB

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware  R$70.454.787,77 
Investimentos em Software  R$90.685.739,15 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$55.623.869,84 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 182 

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

Wamberg Glaucon Chaves de 
Oliveira
Gerente do Ambiente de 
Governança de TI

Rafael Leão da Fonseca
Gerente do Ambiente de 
Sistemas de Negócios

Oscar Sarquis Gonzalez
Gerente do Ambiente de 
Infraestrutura de TI

Banco do Nordeste do Brasil S. A. 
Fortaleza – CE
Ativo Total: R$ 58.628.963

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banco do Nordeste do Brasil S. A. 
Fortaleza – CE
Ativo Total: R$ 58.628.963

Apontar as Principais Inovações ou 
Conquistas de TI/Telecom em 2018
Implantação de solução SD-WAN; Aquisição de Storage; Aquisição de Servido-
res Blade; Programa de Transformação Digital; Plataforma de Crédito Especiali-
zado - Fase I; Crediamigo 3.0; Agroamigo e Agroamigo Móvel; FIES; Nova Plata-
forma de Cobrança; Revisão do Modelo de Gestão da TI; Aquisição de Storage; 
Aquisição de Servidores Blade  

Apontar os Principais Projetos em curso já 
estabelecidos para 2019/2020 
Modernização Sistemas de Crédito (SEAP 3.0,  SIAT 2.0, SICOR e Modernização 
do SINC); Integração do Processo de Renegociação de Dívidas; Plataforma de 
Crédito Especializado -  Fase II; Guarda e Inventário de Instrumentos de Crédito
Nuvens Pública e Privada; Site Secundário; Nova Plataforma de Automação 
Bancária; Novos Canais de Atendimento; Cartão BNB 2.0; CREDIAMIGO Digital; 
Programa de Transformação Digital; Modernização DataCenter; Contratação 
de Fábricas de Software – Tradicional e Ágil

Principais Iniciativas para a Transformação Digital 
Aquisição e implantação de solução de omnichannel; Cadastro Digital; Assina-
tura Eletrônica

Principais Iniciativas para  Open Banking 
Aquisição e implantação de solução de omnichannel; Cadastro Digital; Assina-
tura Eletrônica

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial 
Aquisição de Solução para Marketing (chatbot/omnichannel) com base em In-
teligência 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 1.055.148
Total de clientes pessoa jurídica 66.514
Número de Contas PF - Ativas 1.206.742
Número de Contas PJ - Ativas 84.865
Número de Contas Poupança PF - Ativas 560.402
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 9.691
Número de Clientes com Cartão de Débito 1.000.152
Número de Clientes com Cartão de Crédito 500.286
Bandeiras de cartão de crédito operadas Banescard e Visa
Total de cheques compensados 3.655.286 

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 157 

AUTOATENDIMENTO
Número de ATMs próprios  696
Número de ATMs terceirizados 112
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 107.844
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 33.995
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 237.311
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 26.368
Transações através de Mobile Banking 45.798.828
Transações através de ATM 28.038.128
Transações através de Internet Banking 15.455.167

INFRAESTRUTURA
Número de posições de call-center próprios  48
Número de servidores  1.632
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  849 

INVESTIMENTOS
Investimentos em Hardware  R$ 8.767.852,19
Investimentos em Software  R$ 25.304.549,89
Investimentos em Transformação Digital R$ 7.000.000,00
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet ) R$ 11.073.090,24
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 242 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
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 
E DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL
Carlos Artur Hauschild
Diretor 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
Vicente de Paulo Braga 
Secchin 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
Raffaela Rodrigues Patta
Assessora de Comunicação

Banestes S.A. – Banco do Est.do Esp. Santo
Vitória - ES
Ativo Total: R$ 27.752.360

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banestes S.A. – Banco do Est.do Esp. Santo
Vitória - ES
Ativo Total: R$ 27.752.360

Apontar as Principais Inovações ou Conquistas 
de TI/Telecom em 2018 

Em 2018, foi investida em Tecnologia da Informação e Comunicação a quantia de 
R$ 34 milhões, proporcionando signifi cativas melhorias nos serviços bancários. Os 
investimentos permitiram a evolução nos serviços prestados pela Rede de Agência, 
pela Rede de Autoatendimento, pelos Canais Digitais e pela Central de Atendimento. 
Modernizaram-se os sistemas de informação, a infraestrutura de comunicação e a 
segurança da informação para atender às demandas dos clientes e órgãos reguladores. 
Em especial, trabalhou-se nas demandas de Nova Cobrança, na Compensação 
em Sessão Única e na ampliação de prestação de serviços pelos canais digitais, 
principalmente nos canais Internet Banking, Aplicativo BANESTES e BANESTES.Corp. 
Trabalhou-se também no lançamento dos novos aplicativos Abre Conta Banestes e 
Banestes Cartões e na construção de uma nova plataforma de Automação Bancária 
Multicanal. Foi defi nido um novo padrão de arquitetura para as soluções de TI, 
adotando conceitos de Arquitetura Orientada a Serviços e Containers, possibilitando a 
adoção de soluções de Open Banking e o fomento da Transformação Digital.
• Modernização da Plataforma de Crédito Consignado nos Canais Eletrônicos; 
Novo Sistema de Extrato de Conta Corrente; Crédito Pessoal no Correspondente 
Bancário
Plataforma Comercial; Novo Core Bancário; Esteira de análise de concessão de 
crédito
Novo Sistema de Cadastro; Sistema de Gestão de Contratos; Banestes.Corp; 
Abertura Digital de Contas; Aplicativo Banestes; Aplicativo Transacional; Aplicativo 
Banestes Cartões; Parametrizações Sistema de Cartões GCM/GCE; Nova Solução 
de Prevenção a Fraudes; Modernização de ATM Banestes; Sistema Gestão de 
Desempenho por Competências.

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
• Evolução do App Banestes
• App de abertura de conta
• App de cartões  

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

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

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE COBRANÇA
Karla Ramalhete
Superintendente de 
Reestruturação de Ativos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CARTÕES
Alexandre Coelho Ceotto
Superintendente de 
Cartões, Distribuição e 
Rede

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
Fernando Poncio Paiva
Diretor de Relações com 
Investidores e Finanças

Alexandre Barbosa 
Gonçalves Dibai Gerente 
Geral da Gerência 
Financeira e de Mercado
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 26.748.623
Total de clientes pessoa jurídica 1.566.388
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa, Mastercard, Amex e Elo

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 4.617

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  58.100
Número de ATMs terceirizados 
Clientes com serviços de internet banking PF 5,9 MM (Usuários 6 meses)

Clientes com serviços de internet banking PJ  975,8 Mil  (Usuários 6 meses)

Clientes com serviços de mobile banking PF 14,1 MM (Usuários 6 meses)

Clientes com serviços de mobile banking PJ 625,1 Mil  (Usuários 6 meses)

Transações Mobile Banking 10,3 Bi (PF + PJ)
Transações através de ATM 1,9 Bi (Rede Própria + Banco24Horas)
Transações através de Internet Banking 5,7 Bi (PF + PJ com WebTA)
Uso do Chatbots nos canais de atendimento SIM
Possui nuvem Privada SIM

PRINCIPAIS SERVIÇOS EM API´S
Principais Serviços expostos em API´s
Diversos serviços como por exemplo: • Abertura de contas • Boletos 
• Cartões • Crédito Imobiliário • Crédito Pessoal • Investimentos • Saldos •
Extratos • Pagamentos •Transferências 

INFRAESTRUTURA 
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  27.562,23

INVESTIMENTOS  
Investimento Total em Hardware, Software, 
Telecom e Transformação Digital  R$ 6.087.726.250,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 3.888

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI
André Rodrigues Cano 
(Diretor Vice-Presidente 

Walkiria Schirrmeister Marchetti 
(Diretora Executiva Gerente)

Rogério Pedro Câmara 
(Diretor Executivo Gerente)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS
Eurico Ramos Fabri 
(Diretor Vice-Presidente)

José Ramos Rocha Neto 
(Diretor Adjunto)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL
Jeferson Ricardo Garcia 
Honorato 
(Diretor)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL
Walkiria Schirrmeister 
Marchetti 
(Diretora Executiva Gerente) 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN 
Walkiria Schirrmeister 
Marchetti 
Diretora Executiva Gerente)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CONTACT CENTER
Eurico Ramos Fabri 
(Diretor Vice-Presidente 
Executivo)

José Ramos Rocha Neto 
(Diretor Executivo Adjunto)

Banco Bradesco  
Cidade de Deus – SP
Ativo Total: R$ 1.287.292.105

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banco Bradesco  
Cidade de Deus – SP
Ativo Total: R$ 1.287.292.105

Principais Iniciativas para a Transformação Digital 
Em 2018, o Bradesco iniciou uma transformação Lean Digital, que coloca o cliente 
no centro das suas ações, focando na melhor experiência do usuário e promo-
vendo uma cultura de entrega de valor constante. A mudança do perfi l do con-
sumidor, cada vez mais hiperconectado, exige de nós uma mudança de atitude 
que demanda um novo modelo operacional e novas metodologias mais ágeis 
para projetar, entregar inovações e sustentar negócios com o foco em encantar 
o cliente com a personalização dos serviços. Isso tem orientado todas as nossas 
iniciativas transformacionais no Bradesco, investindo fortemente em tecnologias 
como Inteligência Artifi cial, Blockchain, Open banking, Big Data, Analytics, User 
Experience, e, processos, metodologias e capacitação que possibilitem os ga-
nhos necessários de produtividade para reforçar nossa relevância para os clien-
tes. Exemplos como a BIA - Bradesco Inteligência Artifi cial, que usa a computação 
cognitiva para auxiliar os clientes em seu dia a dia, e o NEXT, plataforma 100% 
digital focada tanto em jornadas como em transações cotidianas, hoje são rea-
lidade. O inovaBRA, como plataforma de aceleração, tem nos apoiado para que 
tudo isso aconteça de maneira ágil, com a geração de ideias e novos conceitos. 
Para acelerar a adoção de novas tecnologias, temos o inovaBRA LAB, um labora-
tório onde parceiros de tecnologia do Bradesco conectam seus laboratórios de 
pesquisas com o nosso e, juntos, validamos os novos conceitos criados e os certi-
fi camos para amplo uso em todo os nossos canais, sejam eles físicos ou digitais. 
Para nos conectar a todo ecossistema de inovação, temos o inovaBRA Habitat, 
onde empresas, fi ntechs e empreendedores convivem em um mesmo espaço 
gerando inovação de forma colaborativa. Finalmente, para conectar o Brasil ao 
Mundo, temos o inovaBRA internacional que liga startups e o ecossistema de 
inovação Brasileiro com Fintechs de todo o mundo através de nosso espaço de 
inovação compartilhada em Nova Iorque. A transformação digital no Bradesco 
tem sido assim no dia-a-dia. Novos conceitos e tecnologias colocando sempre o 
Bradesco na vanguarda da inovação.

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 Gerente)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Eurico Ramos Fabri 
(Diretor Vice-Presidente 
Executivo) 

José Ramos Rocha Neto
(Diretor Executivo Adjunto)

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
MICROCRÉDITO, CRÉDITO, 
COBRANÇA E CARTÕES
Eurico Ramos Fabri 
(Diretor Vice-Presidente 
Executivo)

PRINCIPAL EXECUTIVO PARA 
A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA OPERAÇÃO
Marcelo de Araújo Noronha 
(Diretor Vice-Presidente 
Executivo)
Renato Ejnisman 
Diretor Executivo Gerente)

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS  
Cassiano Ricardo Scarpelli 
(Diretor Vice-Presidente 
Executivo)



anuário brasileiro 
de bancos80 anuário brasileiro 
de bancos

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 89.907.540
Total de clientes pessoa jurídica 2.755.917
Número de Contas PF - Ativas 22.144.213
Número de Contas PJ - Ativas 1.892.286
Número de Contas Poupança PF - Ativas 77.812.205
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 153.255
Número de Clientes com Cartão de Débito 73.037.732
Número de Clientes com Cartão de Crédito 4.657.878
Bandeiras de cartão de crédito operadas Elo, JCB, Mastercard e Visa
Total de cheques compensados 54.240.505

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 3.375

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  29.348
Número de ATMs terceirizados 23.049
Número de clientes com serviços de internet banking PF 24.885.605
Número de clientes com serviços de internet banking PJ 1.394.829
Número de clientes com serviços de mobile banking PF 16.029.088
Número de clientes com serviços de mobile banking PJ 547.542
Transações através de Mobile Banking 1.942.537.064
Transações através de ATM 2.244.177.259
Transações através do Internet Banking 1.397.625.065
Uso do Chatbots nos canais de atendimento sim
Tipos de Chatbots (voz e/ou texto) voz e texto

PRINCIPAIS SERVIÇOS EM NUVEM 
Chatbot; Gestão de documentos – módulo de digitalização e avaliação de 
conformidade; Gerenciamento de obrigações tributarias municipais;
Virtualização de Estações de trabalho; Virtualização de aplicações;
Armazenamento e compartilhamento de arquivos. 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPOSTOS EM API´S 
Contratação de Crédito (Habitação, Consignado e Veículos);
Movimentação de Contas; Contratação de Cartão de Crédito;
Informações de Benefícios Sociais.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI  
Claudio Salituro
Vice-Presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS E BANCO 
DIGITAL
Valter Goncalves Nunes 
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 E 
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
Simone da Conceição Pereira 
Rosa
Diretora Executiva

Caixa Econômica Federal 
Brasília – DF
Ativo Total: R$ 1.264.055.128

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Caixa Econômica Federal 
Brasília – DF
Ativo Total: R$ 1.264.055.128

Apontar os Principais Projetos em curso 
já estabelecidos para 2019/2020
Expansão da nuvem privada; Contratação de nuvem publica; Integração e en-
trega continua; Data Lake

Principais Iniciativas para  Open Banking
Consolidação da Plataforma de Gestão de APIs; Criação do modelo de parcerias 
para o uso de APIs pelo mercado; Melhorias no modelo de segurança das APIs.

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial 
Robotic Process Automation – RPA; Processo Inteligente de verifi cações de 
editais e licitações – ALICE TCU; URA Inteligente; Análise Preditiva.

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center próprios  3.928
Número de posições de call-center Terceirizados  236 
Número de servidores  12.123
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  21TB

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware   R$230.110.078,20 
Investimentos em Software   R$242.395.204,11 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$29.978.624,40 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 2.905

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO, 
CRÉDITO E COBRANÇA
Valter Goncalves Nunes
Vice-Presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CARTÕES 
Júlio Cesar Volpp Sierra 
Vice-Presidente

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
André Tosello Laloni
Vice-Presidente



anuário brasileiro 
de bancos82 anuário brasileiro 
de bancos

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 1.809.058 (1o. Trirmestre 2019)
Total de clientes pessoa jurídica 126.613 (1o. Trimestre 2019)
Número de Clientes com Cartão de Crédito 398.719 
Bandeiras de cartão de crédito MasterCard
Total de cheques compensados 175.476 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 43 pontos de atendimento 
 para o Crédito Imobiliário

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  6
Clientes com Internet Banking – PF 1.809.058 (1o. Trimestre 2019)
Clientes com Internet Banking – PJ 126.613 (1o. Trimestre 2019)
Acessos app:  52,7 milhões
Transações através de ATM  Um milhão de transações 

 (1o. Trimestre 2019)
Transações através do Internet Banking Acessos IB 1T19: 3,1 milhões. 
Tipos de Chatbots Texto, via chat
Serviços em Nuvem e API 
Possui nuvem Privada Sim 
Principais Serviços em Nuvem CoreBanking, Offi  ce 365, Sales Force
Principais Serviços expostos em API´s Serviços de Internet Banking

INFRAESTRUTURA 
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  150 Terabytes

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Software  2.900.000
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet ) 4.200.000
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 480

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
EM TI 
Guilherme Ximenes de Almeida
Diretor de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS
Priscila Salles Vianna de Paula
Diretora de Marketing e CRM

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE BANCO DIGITAL 
E CARTÕES
Ray Tarick Pereira Chalub
Diretor de Conta Digital e Meios 
de Pagamento

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Ray Tarick Pereira Chalub
Diretor de Conta Digital 
e Meios de Pagamento

Tiago de Almeia Machado
Gerente Executivo de Soluções 
Digitais

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CONTACT 
CENTER E REDES SOCIAIS 
Priscila Salles Vianna de Paula
Diretora de Marketing e CRM

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN, 
INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Guilherme Ximenes 
de Almeida
Diretor de TI

Banco Inter
Belo Horizonte - MG
Ativo Total: R$ 5.641.344

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banco Inter
Belo Horizonte - MG
Ativo Total: R$ 5.641.344

Apontar as Principais Inovações ou Conquistas de 
TI/Telecom em 2018 
- Implementação de rede WIFI corporativa em todos os prédios  do Banco per-
mitindo maior segurança, produtividade, redução de custos com cabeamentos e 
agilidade nos acessos aos ambientes.

- Implantação do Projeto Orange Apple 

– Troca de toda plataforma Windows por Mac.

- Implantação computação em nuvem Core Bancário

- Implantação Devops

- Implantação de micro serviços 

Principais Iniciativas para  Open Banking
- Serviços bancários transacionais e de consulta a informações.

- Serviços de marketplace 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO
Sebastião Luiz da Silva
Diretor Comercial

PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE CRÉDITO
PRINCIPAL EXECUTIVO 
NA ÁREA DE COBRANÇA
Marcelo de Oliveira Frade
Superintendente de 
Operações e Cobrança

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

Helena Lopes Caldeira
Superintendente de RI e 
Planejamento Financeiro

Júnia Márcia do Prado
Superintendência 
Financeira



anuário brasileiro 
de bancos84 anuário brasileiro 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 49,7 milhões (clientes varejo)
Total de clientes pessoa jurídica  1,5 milhão 
Número de Clientes com Cartão de Débito  28, 1 milhões
Número de Clientes com Cartão de Crédito  32,4 milhões 
Bandeiras de Cartão de Crédito operadas: Mastercard, VR Benefícios,
Ticket, Hipercard, Sodexo, Elo, American Express, Alelo, Hiper, Visa. 

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências  4.428 mil 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  24.256
Número de ATMs terceirizados 23.049
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 3.675.876
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 909.186
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 10.382.116
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 803.787
Uso do Chatbots nos canais de atendimento Sim
Tipos de Transações através dos Chatbots 
Eles são usados principalmente para dúvidas e informações, mas 
também prestam serviços como consultas e investimentos, dependendo 
do perfi l do cliente. Quando não podem realizar uma transação, 
direcionam o cliente para o caminho mais adequado.
Tipos de Chatbots (voz e/ou texto) Voz e texto
Possui nuvem Privada  Sim

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center próprios  5.054
Número de posições de call-center Terceirizados  27.846
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  477,30
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.

Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 7773

PRINCIPAIS EXECUTIVO DE TI  
André Sapoznik

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS E 
MICROCRÉDITO 
Claudia Politanski

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CRÉDITO, CARTÕES E 
COBRANÇA
Márcio Schettini

PRINCIPAL EXECUTIVO PARA 
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
OPERAÇÃO
Caio Ibrahim

PRINCIPAIS EXECUTIVOS DE 
FINANÇAS
Alexsandro Broedel

Itaú Unibanco S.A. 
São Paulo – SP
Ativo Total: R$ 1.649.613.394

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Itaú Unibanco S.A. 
São Paulo – SP
Ativo Total: R$ 1.649.613.394

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 256.734
Total de clientes pessoa jurídica 236
Número de Contas PF - Ativas 1.793
Número de Contas PJ - Ativas 355 

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 1 

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 1.690
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 280
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 2.139
Número de transações + consultas através de mobile banking 69.093
Número de transações + consultas através do internet banking  696.447

SERVIÇOS EM NUVEM  
Principais Serviços em Nuvem Offi  ce 365, Contratação e refi nanciamento 
de Crédito Consignado, Abra Sua Conta. 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center próprios  22
Número de posições de call-center Terceirizados  100
Número de servidores  450
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  440 TB 

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
( Servidores, Storage, Mainframe ) R$ 483.000,00
Investimentos em Software 
( Desenvolvimento, Manutenção, licenças ) R$  2.080.000,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 96

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI 
Luciano da Cruz Santos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS
Nile Mannrich

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL E 
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
Luciano da Cruz Santos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Heleni Harumi Katto

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE COBRANÇA
Anilson Fieker Pedrozo

PRINCIPAIS EXECUTIVOS DE 
FINANÇAS 
Laercio Schulze de Sousa
Diretor fi nanceiro e RI

Paraná Banco S.A. 
Curitiba – PR
Ativo Total: R$ 5.583.718

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 17.625
Total de clientes pessoa jurídica 10.437
Número de Contas PF - Ativas 5.837
Número de Contas PJ - Ativas 3.997
Número de Clientes com Cartão de Débito 322.000
Total de cheques compensados 1.209

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 6

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  195
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 1.301
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 751
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 1.301
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 751
Transações através de Mobile Banking 9.542
Transações através de ATM 162.731
Transações através de Internet Banking 145.619

PRINCIPAIS SERVIÇOS EM NUVEM 
Hosting de Aplicações Web; Correio Eletrônico (e-mail); Armazenamento
de Dados; Principais Serviços expostos em API´s; Open Banking -
Investimento; Open Banking - Cobrança;Open Banking - Pagamento
de  Boletos; Open Banking - Pagamentos de Contas de Consumo; Open
Banking - Pagamento de Débitos Veiculares; Open Banking - Cadastro
Digital; Open Banking - Recebimento de Ordens do exterior [Remittance;
Open Banking - Envio de Ordens do exterior [Remessa]; Open Banking -
Cross Border Payment 

INFRAESTRUTURA 
Número de servidores  264
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  78,81 Tb

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware   R$709.264,76 
Investimentos em Software   R$4.906.036,06 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$1.218.362,77 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 67

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI
Sergio Arai
Diretor

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS, BANCO 
DIGITAL, TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL, BLOCKCHAIN, 
CARTÕES, CONTACT CENTER 
E INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
OPERAÇÃO
Roger Ades

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Fabio Zicari

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Sergio Arai

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS, 
MICROCRÉDITO E COBRANÇA
Alexandre Fialho

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CRÉDITO
Edwin Douek

PRINCIPAIS EXECUTIVOS DE 
FINANÇAS
Flaminio Oliveira Ferreira
Superintendente

Banco Rendimento S.A. 
São Paulo – SP
Ativo Total: R$ 2.548.482

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banco Rendimento S.A. 
São Paulo – SP
Ativo Total: R$ 2.548.482

Apontar as Principais Inovações ou Conquistas de 
TI/Telecom em 2018
Internet Banking, Implantação de rede Wifi , NAC- Controle de Acesso de rede, 
Refresh Firewall 

Apontar os Principais Projetos em curso já estabele-
cidos para 2019/202
Refresh datacenter, Cyber Security, Cadastro Digital, Open Banking 

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
• Projeto de cadastro digital corporativo e banco digital; 
• Implantação de células ágeis /scrum; 
• Projeto de pagamentos Instantâneo

Principais Iniciativas para  Open Banking
Implantação de plataforma Open Banking com os principais serviços bancários 
para consultas e transações via API (pagamentos, transferências, investimentos, 
cobrança e câmbio)



anuário brasileiro 
de bancos88 anuário brasileiro 
de bancos

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 24,2 milhões de clientes ativos
Total de clientes pessoa jurídica 

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL 
Número Total de agências 2.283

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  13.641
Número de ATMs terceirizados 23.049  (ATMs de Rede 24H)

PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS NAS TRANSAÇÕES - 1O TRIMESTRE DE 2019

Internet Banking 39,20%
Mobile Banking 39,60%
ATM 8,80%
Caixa 4,40%
URA 7,20%
Call Center 1,00%

INVESTIMENTO 
Processamento de Dados  R$2.286.887.000,00 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI  
José de Paiva Ferreira

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS, BANCO 
DIGITAIS, TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL, CONTACT CENTER, 
MICROCRÉDITO, CRÉDITO E 
CARTÕES
Juan Moreno

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Patricia Audi

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE COBRANÇA
Antonio Pardo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CARTÕES
Juan Moreno

PRINCIPAIS EXECUTIVOS DE 
FINANÇAS 
Carlos Rey

Banco Santander Brasil 
São Paulo – SP
Ativo Total: R$ 805.819.289

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES

Apontar os Principais Projetos em curso 
já estabelecidos para 2019/2020 
Acabamos de lançar duas novas fi ntechs: em parceria com a Visa, a Ben atua no 
fornecimento e administração de vales refeição, alimentação, transporte, cultura 
e similares, via emissão impressa ou carregados em cartões eletrônicos ou 
magnéticos. Já a Pi é uma plataforma digital de investimentos, sem ligação com a 
Santander Corretora e é o ponto de contato com não-correntistas do Banco, sob 
o modelo de arquitetura aberta, com a oferta de produtos de terceiros. 

Principais Iniciativas para a Transformação Digital
Queremos que o cliente seja protagonista da sua vida fi nanceira, por isso lançamos 
o Santander ON, uma nova ferramenta que oferece uma radiografi a dos compro-
missos com o Banco, além de eventuais pendências no CPF junto à Receita Federal, 
Serasa e Banco Central, com uma interface amigável e linguagem simples. A ferra-
menta está aberta para todos os clientes na barra de funcionalidades do próprio 
APP Santander. 
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Banco Santander Brasil 
São Paulo – SP
Ativo Total: R$ 805.819.289

Principais Iniciativas em Inteligência Artifi cial 
2018: 

- IA (Inteligência Artifi cial): no fi nal de 2018 lançamos a nossa nova assistente virtual 
para apoiar os funcionários das agências e call center a atender nossos clientes de 
forma diferenciada, por meio do esclarecimento de dúvidas relacionadas a cerca 
de 30 famílias de produtos e serviços, o que resultou num aumento signifi cativo de 
novas solicitações de serviço.

- AI Ops (Inteligência Artifi cial para Operações de TI): defi nimos o padrão de arma-
zenamento de dados para AI Ops, iniciamos o processo de padronização para os 
canais internet e mobile banking e aplicamos princípios de auto recuperação base-
ados em desvios de comportamento (early detection). Estas iniciativas colaboram 
signifi cativamente na identifi cação de anomalias em aplicações e performance da 
nossa rede de computadores e acelerar os tempos de diagnóstico e resolução, de 
forma a mitigar possíveis riscos de interrupção de serviços para os nossos clientes.

2019:

• Atendimento (ex. SARA Cliente)

• Segurança (ex. Reconhecimento facial - Onboarding)

• Operações (ex. OCR inteligente de documentos) 

Principais Iniciativas em BlockChain
Solução pioneira no mundo, fazendo uso do blockchain para realizar transações 
internacionais de pessoas físicas, o Santander One Pay vem sendo expandido para 
outros países. Com este sistema os prazos das transações caíram de 2 dias para 
apenas 2 horas, além do uso de blockchain também proporcionar segurança para 
a transação.

Trata-se de um processo completamente diferente e inovador. No antigo modelo 
de remessas internacionais não há um sistema centralizador, o dinheiro circula de 
banco para banco, e não é possível nem saber o prazo e a tarifa total que será co-
brada até o destino. Com o One Pay, o Santander desmistifi ca o câmbio, tornando-
-a uma operação tão simples quanto um TED (Transferência Eletrônica Direta), só 
que com a conversão da moeda no caminho. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 3.655.916
Total de clientes pessoa jurídica 739.962
Número de Contas PF - Ativas 2.831.111
Número de Contas PJ - Ativas 678.056
Número de Contas Poupança PF - Ativas 1.249.376
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 29.505
Número de Clientes com Cartão de Débito 2.933.940
Número de Clientes com Cartão de Crédito 1.389.300
Bandeiras de cartão de crédito operadas Cabal, Mastercard e Visa
Total de cheques compensados 108.061.915

REDE DE ATENDIMENTO -NACIONAL  
Número Total de agências 2.910 

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  4.718
Número de ATMs terceirizados 23.000
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 405.089
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 405.299
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 1.251.350
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 549.055
Transações através de Mobile Banking 1.547.224.165
Transações através de ATM 358.618.017
Transações através de Internet Banking  830.157.102

PRINCIPAIS SERVIÇOS EM NUVEM 
Correio eletrônico e ferramentas de colaboração (Offi  ce 365) CDN,
Solução de carreira e gestão de pessoas (Success Factor) Principais
Serviços expostos em API´s Autenticação de Cooperado; - Conta
Corrente – Saldo e Extrato; Poupança – Saldo e Extrato; Investimentos
Renda Fixa – Saldo e Extrato; - Cobrança Bancária – Emissão de Boletos;
- Alteração de Informações de Boletos; - Consulta de Movimentos; -
Alteração de Informações de Pagador; - Protesto de Boletos; Negativação. 

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center próprios  52 posições
Número de servidores (Mainframes + Fujitsu) 21
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  3.7 PB

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

Márcio Alexandre de Macedo 
Rodrigues

Superintendente de 
Governança de TI, Segurança e 
Inovação

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

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

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BLOCKCHAIN
Márcio Alexandre de Macedo 
Rodrigues
Superintendente de 
Governança de TI, Segurança e 
Inovação

Sicoob 
Brasília – DF
Ativo Total: R$ 50.039.698

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Sicoob 
Brasília – DF
Ativo Total: R$ 50.039.698

Principais Iniciativas para a Transformação Digital 
- Atendimento digital;
- Ampliação dos serviços ofertados nos canais digitais;
- Abertura de conta por meio digital;
- Plataforma de relacionamento para cooperados;
- Conta digital.

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware  R$ 18.885.679,22 
Investimentos em Software   R$ 23.885.430,77 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 538

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

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

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE COMUNICAÇÃO E 
MARKETING 
Marcelo Vieira da Silva
Executivo de Comunicação 
e Marketing

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO E 
CRÉDITO
Paulo Antônio Neto Ribeiro
Superintendente de Crédito

  
PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE COBRANÇA
Gil Marcos Saggioro
Superintendente de 
Operações
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de clientes pessoa física 3.555.432
Total de clientes pessoa jurídica 465.559
Número de Contas PF - Ativas 2.268.622
Número de Contas PJ - Ativas 373.136
Número de Contas Poupança PF - Ativas 2.462.329
Número de Contas Poupança PJ- Ativas 107.259
Número de Clientes com Cartão de Débito 3.467.171
Número de Clientes com Cartão de Crédito 1.395.644
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa, Mastercard e Cabal
Total de cheques compensados 23.849.508

REDE DE ATENDIMENTO – NACIONAL 
Número Total de agências 1684 (em 22 estados)

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  5.603
Número de clientes com serviços de internet banking – PF 307.365
Número de clientes com serviços de internet banking – PJ 222.011
Número de clientes com serviços de mobile banking – PF 1.007.635
Número de clientes com serviços de mobile banking – PJ 201.778
Transações através de Mobile Banking 416.348.595
Transações através de ATM 128.931.077
Transações através de Internet Banking  302.542.822
Possui nuvem Privada Sim. Nuvem privada disponível em dois
Datacenters, um próprio e outro através de colocation na Oi Telecom. 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EM NUVEM 
Em nuvem pública: Plataforma digital e serviços de IA (Clouds: Amazon,
Microsoft e IBM). Como SAAS: Serviços de CRM e Bureaus de Cadastro,
Risco de Crédito e Prevenção à Fraudes. Em nuvem privada: Todos os
demais serviços. 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPOSTOS EM API´S 
Exposição para a plataforma própria: Toda a plataforma digital se
comunica através de APIs, sendo as APIs disponibilizadas através do
provedor de Cloud AWS. Exposição para terceiros: APIs de integração
com serviços SAAS, como por exemplo, plataforma de CRM e ChatBots.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI
Volmar Machado
diretor executivo de Tecnologia 
da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CANAIS
Cidmar Stoffel
diretor executivo de Produtos e 
Negócios

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE BANCO DIGITAL 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, 
BLOCKCHAIN, CONTACT 
CENTER, INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Volmar Machado
diretor executivo de Tecnologia 
da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE REDES SOCIAIS
Cidmar Stoffel
diretor executivo de Produtos e 
Negócios

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE MICROCRÉDITO, 
CRÉDITO E COBRANÇA
Gustavo Freitas
diretor executivo de Crédito do 
Banco Cooperativo Sicredi

PRINCIPAL EXECUTIVO NA 
ÁREA DE CARTÕES
Cidmar Stoffel
diretor executivo de Produtos e 
Negócios

Banco Cooperativo Sicredi 
Porto Alegre -  RS
Ativo Total: R$ 47.030.564

PANORAMA DAS MAIORES INSTITUIÇÕES
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Banco Cooperativo Sicredi 
Porto Alegre -  RS
Ativo Total: R$ 47.030.564

Apontar os Principais Projetos em curso já
estabelecidos para 2019/202
Troca do Core Bancário e Experiência Digital: continuidade da iniciativa estratégica do Sicredi 
que envolve a implementação de um novo core bancário e a criação de uma experiência di-
gital, que considera elementos do cooperativismo: fortalecimento da vida fi nanceira pessoal 
e evolução econômica colaborativa, além de promover uma plataforma para a inovação.

Experiência Fisital: iniciativa que visa entregar uma nova experiência com abordagem omni-
channel que ajude a impulsionar a transformação digital do Sicredi, gerando uma experiên-
cia fi sital (uma troca de experiências do mundo físico para o digital) e ressignifi cando o papel 
da agência para o associado e para as cooperativas.

Transformação Ágil e DevOps: iniciativa estratégica para maior Efi ciência da Operação e 
Qualidade nas soluções disponibilizadas aos associados e cooperativas.

Evolução da Segurança: continuidade da iniciativa que irá elevar o nível de segurança do siste-
ma, evoluindo as proteções contra os ataques de quadrilhas criminosas cibernéticas e físicas, 
reduzindo os riscos para um patamar aceitável, suportando a operação atual e viabilizando o 
crescimento de negócio com maior proteção e com um ambiente de controles mais efi ciente 
e simples para o Sicredi.

Principais Iniciativas para  Open Banking
Estratégia de Negócios: Defi nição e implantação de uma estratégia digital para Open 
Banking, estabelecendo modelos de parcerias com outros agentes do ecossistema para ace-
lerar a oferta de soluções aos associados a partir do uso de APIs. Plataforma Tecnológica: 
Implantação de plataforma modular, incluindo governança de APIs e modelo operacional de 
utilização, como políticas, procedimentos, papeis e responsabilidades, buscando a qualida-
de, disponibilidade e meios para melhor utilização das APIs.

INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-center próprios  55
Número de posições de call-center Terceirizados  139
Número de servidores  5.090
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  3.072 TB

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe )  R$23.195.361,69 
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, licenças )  R$138.548.368,63 
Investimentos em Transformação Digital  R$91.210.328,21 
Investimentos  em Telecom ( Voz, dados e Internet )  R$12.159.267,25 
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 680

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 
DE FINANÇAS
Wolney Romano
Tesoureiro do Banco 
Cooperativo Sicredi
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DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS (R$ milhares)

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

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
Auditoria

9
32.728.775 

7.152.926 
4.030.239 
3.254.375 

361.072 
-210.716 
418.086 

EY

Banco da Amazônia
Belém • Instit. Indep. • 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
Auditoria

121
18.939.959 
1.126.356 
1.566.641 
1.303.185 

752.085 
-522.118 
109.078 

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
Auditoria

4
2.258.674 
1.479.416 

73.261 
1.638.511 

82.798 
-305.895 
153.253 

EY

Arbi
Rio de Janeiro • Instit. Indep. • Priv. Nac.
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
Auditoria

3
239.163 
34.261 
41.971 
19.873 

2.237 
-8.349 
4.748 

Lopes Machado

ABN Amro
São Paulo • Instit. 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
Auditoria

2
2.583.467 

114.517 
463.962 
316.778 
79.455 

-66.060 
22.313 

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
Auditoria

4
232.225 

695 

18.955 
16.367 

-15.774 
-977 

KPMG

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
Auditoria

45
13.955.903 
3.215.405 
3.047.234 
1.198.139 

104.729 
-200.633 
131.786 

KPMG

Bancoob
Brasília • Conglomerado • Priv. Nac.
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
Auditoria

6
50.039.698 
1.211.415 
2.891.724 
2.768.271 
1.191.247 
-167.205 
230.053 

PWC
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* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

Banese
Aracajú • Instit. Indep. • 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
Auditoria

64
5.476.609 

683.135 
1.383.126 

633.660 
190.642 

-203.162 
62.540 

EY

Bansicred
Porto Alegre • Instit. Indep. • Priv. Nac.
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
Auditoria

6
47.030.564 
2.402.071 
7.859.712 
3.091.747 

696.581 
-91.576 
89.524 

EY

Banpará
Belém • Instit. Indep. • 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
Auditoria

119
7.121.290 
1.564.169 
2.500.867 
1.622.746 

113.752 
-418.447 
308.324 

KPMG

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
Auditoria

36
16.937.546 
7.454.064 
1.149.518 
3.003.776 

41.604 
-166.082 
170.756 

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
Auditoria

125
27.752.360 
1.258.989 
2.162.335 
2.171.360 

317.330 
-340.106 
181.055 

PWC

Barigui
Curitiba • Conglomerado • Priv. Nac.
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
Auditoria

4
349.416 

67.998 
170.501 

57.765 
1 

-3.349 
27.401 
KPMG

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
Auditoria

536
77.427.882
10.557.126
17.737.469
9.551.777
1.996.294 

-2.055.401
1.048.629

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
Auditoria

7
43.936.706 
1.500.674 
2.257.355 
3.188.940 

297.327 
-266.185 
277.327 

PWC



anuário brasileiro 
de bancos96 anuário brasileiro 
de bancos96

DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS (R$ milhares)

BNY Mellon
Rio de Janeiro • 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
Auditoria

5
457.306

26.899
227.429 

-116.137 
16.449
KPMG

Brasil Plural
Rio de Janeiro • Conglomerado • Priv. Nac.
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
Auditoria

10
913.316 
21.752 
9.276 

82.651 
139.169 
-77.949 
-28.143 

KPMG

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
Auditoria

4649
1.287.292.105 

136.522.352 
172.447.921 
125.611.761 

25.219.997 
-19.131.067 
19.084.953 

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
Auditoria

15
137.646.425 

7.363.671 
10.855.889 
9.893.381
2.171.683 
-776.780 

2.360.784 
EY

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
Auditoria

8
6.676.345
1.625.860
1.594.420

582.193
64.734 

-70.852 
63.660

PWC

BS2
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
Auditoria

7
5.825.713 

166.480 
129.505 
248.447 
56.623 

-48.264 
35.568 

PWC

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
Auditoria

4732
1.417.143.716 

186.269.969 
362.718.150 
134.487.863 
27.414.692 

-20.899.024 
12.862.026 

KPMG

Caixa Econônica Federal
Brasília • Instit. Indep. 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
Auditoria

3376
1.264.055.128 

118.803.716 
528.757.168 
111.717.435 
26.849.350 

-21.635.133 
10.355.331 

PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018
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Caterpillar
São Paulo • Instit. Indep. • Priv. Estrang.
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
Auditoria

2
2.441.449
1.396.830

811.573
432.356

12.187 
-44.983 
83.217

PWC

Capital
Salvador • Instit. Indep. • Priv. Nac.
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
Auditoria

2
24.218 
5.772 

143 
1.678 

105 
-1.531 
-1.112 

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
Auditoria

14
23.544.144 
3.273.984 
4.093.833 
2.566.345 

48.011 
-182.134 
-190.644 

PWC

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
Auditoria

4
2.193.815 

120.350 
113.119 
205.569 
20.015 

-25.658 
10.608 

EY

CBSS
Barueri • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
2.060.896

425.437
154.914
627.381
68.563 
-27.414 
17.577
KPMG

Cargill
São Paulo • Instit. 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
Auditoria

2
4.099.797 
1.071.075 

145.675 
529.363 

136 
-6.774 

130.613 
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
Auditoria

11.298.157
3.449.250
4.494.071
2.359.451 

235.740 
-84.261 
81.235 

Deloitte

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

Banco da China
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
2.281.031

58.809
122.732
128.645

276 
-22.746 

4.525 
EY
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DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS (R$ milhares)

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
Auditoria

5
30.100.981 

448.991 
155.629 
864.198 
25.221 
-67.218 
43.639 

EY

Deutsche Bank
São Paulo • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
9.839.579 

581.950 
115.581 
488.299 
116.901 

-125.999 
-10.613 

KPMG

CNH Indl Capital
Curitiba • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
9.303.431
3.931.633
4.366.187

893.043
4.388 

-48.206 
163.163 

EY

CSF
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
8.734.070 
1.596.687 

237.361 
1.971.816 

983.518 
-144.020 
380.822 

KPMG

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
Auditoria

133
74.707.872

2.617.557
4.552.071
5.619.799 
1.372.581 
-732.089 

1.301.334 
KPMG

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
Auditoria

10
1.225.248 

464.099 
610.646 
94.608 

0 
-19.562 

7.352 
KPMG

Commerzbank
São Paulo • Instit. Indep. • Priv. Estrang.
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
Auditoria

2
829.727
150.162
29.344
41.961

7.029 
-32.449 
-18.325 

EY

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
Auditoria

45
28.979.734 

7.474.760 
5.189.498 
4.459.625 

160.267 
-329.735 
645.835 
Deloitte

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018
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Ford
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
1.449.302 
1.219.335 

7.346 
149.870 

0 

28.078 
PWC

Fibra
São Paulo • Inst. Indep. • 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
Auditoria

3
6.511.298 
1.644.571 

398.836 
762.503 
36.476 

-90.438 
13.137 

Grant Thornton

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
Auditoria

4
13.246.098

5.392
353.430
580.066
483.062 

-254.883 
237.576 

PWC

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
Auditoria

5
1.427.081 

31.850 
28.278 
84.846 
50.409 

-75.107 
2.435 

Deloitte

Gmac
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
13.916.290 
6.863.719 
3.403.150 
1.780.987 

162.762 
-105.484 
405.586 

EY

Fidis
Betim • Inst. Indep. • 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
Auditoria

3
5.856.359 
5.083.654 

269.506 
438.761 
28.908 

-20.071 
130.988 

EY

Guanabara
Rio de Janeiro • Instit. Indep. • 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
Auditoria

3
1.320.151

380.997
215.218
149.874

4.513 
-13.472 
27.565 

Fernando Motta

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

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
Auditoria

6
4.092.386 

100.528 
191.488 

1.184.285 
29.943 

-50.263 
1.060 

Deloitte
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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
Auditoria

11
3.222.431 

970.577 
558.499 
402.102 

17.869 
-63.107 
50.094 
KPMG

Intercap

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
Auditoria

141.248 
12.972 
1.162 
7.112 

26 
-1.694 
-1.184 

PWC

ICBC
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
1.484.765 

67.952 
193.040 
412.942 

7.347 
-20.349 

949 
KPMG

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
Auditoria

4
20.926.466 

363.792 
859.087 

1.009.904 
93.472 

-51.303 
17.255 
KPMG

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
Auditoria

4
4.706.152 
1.937.985 
1.532.754 

841.692 
81.002 

-18.981 
122.609 

KPMG

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
Auditoria

Inbursa
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
65.037 
2.117 
1.797 
4.967 

2 
-14.442 
-14.822 
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
Auditoria

28
5.641.344 

788.028 
2.123.484 

646.633 
57.396 

-118.920 
69.835 
KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

11
2.444.982

95.739
41.113

208.309
106.653
83.940

125.072
Auditoria PWC 
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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
Auditoria

49.949.290 
628.646 
549.634 

3.546.073 
432.985 

-665.778 
244.831 

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
Auditoria

São Paulo
3382

1.649.613.394 
272.099.729 
227.256.829 
141.582.105 
38.400.468 

-23.938.900 
24.977.422 

PWC

Komatsu 
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
225.291 

68.577 
87.745 
31.043 

317 
-8.610 
1.013 
KPMG

Intesa Sanpaolo
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
683.573 
126.562 
116.203 
46.673 
6.162 

-18.704 
9.487 
KPMG

KDB Brasil
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
1.167.608 

221.642 
1.962 

-9.921 
38.834 
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
Auditoria

4
7.833.345 
2.761.290 
4.455.485 

761.185 
46.039 

-39.470 
148.387 
Deloitte

Lage Landen
Porto Alegre • Instit. Indep. • 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
Auditoria

3
5.711.807 
1.576.433 
3.085.649 

643.740 
441 

-49.741 
114.727 

PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

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
Auditoria

7
2.724.289 

307.252 
480.553 
197.495 
104.813 
-35.967 
-2.952 

UHYBendoraytes
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Mizuho
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
5.404.509 

164.818 
159.609 
412.038 
90.114 

-54.824 
86.544 

EY

Natixis
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
182.891 

14.500 
22.139 

-10.014 
11.772 

Deloitte

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
Auditoria

4
10.031.751 
3.955.898 
4.314.501 

901.743 
16.665 

-81.670 
145.320 

KPMG

Moneo
Caxias do Sul • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
644.168 
230.201 
296.298 
98.781 
1.000 

-12.430 
11.818 

PWC

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
Auditoria

162
9.558.018 
2.556.827 
2.299.074 
2.353.669 

273.742 
-403.637 

53.403 
PWC

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
Auditoria

6
3.120.669 

154.948 
155.938 
176.710 
26.496 

-29.218 
-29.013 

PWC

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
Auditoria

4
17.298.763 

428.807 
267.602 

1.303.518 
561.630 
-427.523 
198.469 

PWC

MUFG – Tokyo Mitsubishi
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

3
26.128.658 

558.285 
858.161 

1.286.142 
35.672 

-129.812 
53.896 

Deloitte

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018
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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
Auditoria

4
724.570 
20.974 
2.790 

181.604 
14.066 

-55.244 
11.462 
KPMG

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
Auditoria

6
1.383.348 

173.236 
1.890 

149.834 
10.644 
-1.758 
37.842 
KPMG

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
Auditoria

4
5.583.718 
1.073.246 
2.118.525 

941.473 
9.949 

-42.204 
215.622 

KPMG

Nordeste
Fortaleza • Instit. Indep. • 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
Auditoria

304
58.628.963 
4.268.172 
4.774.644 
5.105.949 
2.538.708 

-2.001.459 
725.503 

EY

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
Auditoria

4
27.230.431 
7.912.848 

10.344.899 
7.099.373 

377.558 
-420.712 
221.515 

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
Auditoria

4
11.116.679 

1.777.116 
1.470.039 
1.108.748 

48.546 
-276.127 

2.731 
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
Auditoria

8
9.301.232 
1.358.703 

828.780 
605.696 
66.069 
-97.343 
-59.706 

PWC

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

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
Auditoria

1.927.189 
1.128.164 

630.891 
232.310 
19.401 

-29.024 
35.828 

PWC
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Renner
Porto Alegre • Inst. Indep. • 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
Auditoria

3
1.404.023 

496.356 
455.552 
274.440 
38.023 

-40.752 
25.652 

Grant Thornton 

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
Auditoria

2703
805.819.289 
100.432.401 
127.327.245 
77.380.980 
17.268.663 
-7.700.745 

12.166.145 
PWC

Randon
Caxias do Sul • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
433.599 
257.706 
109.097 
45.204 
1.649 

-6.264 
2.490 
KPMG

Rodobens
São Paulo •  Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
1.752.983 

409.946 
360.889 
199.552 

5.735 
-12.411 
57.101 

PWC

Rabobank
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

18
28.910.556 

8.397.014 
9.238.179 
4.339.217 

111.216 
-198.489 
169.608 

PWC

Ribeirão Preto - BRB
Ribeirão Preto • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
701.580 
279.305 
221.074 

97.204 
961 

-9.311 
15.672 

PWC

Rendimento
São Paulo • Conglomerado • Privado Nacional
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
Auditoria

15
2.548.482 

436.855 
176.047 
374.923 
53.653 

-95.731 
53.207 

EY

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
Auditoria

115
182.166.931 

42.436.607 
26.660.592 
14.011.118 
2.040.451 

-2.331.666 
2.145.758 

Deloitte

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018
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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
Auditoria

4
31.062.046 

572.540 
159.763 

1.629.632 
20.352 

-110.686 
31.932 

EY

Scotiabank
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
5.968.175 

719.195 
615.399 
524.946 
38.531 

-54.047 
59.048 
KPMG

Sumitomo
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
6.804.963 

615.869 
351.862 
688.216 

32.497 
-68.160 
42.875 
KPMG

Scania
S. Bernardo do Campo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
2.694.631 

877.728 
1.607.457 

235.279 
4.870 

-22.909 
21.156 

PWC

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
Auditoria

18
5.843.452 
2.357.558 

631.347 
641.686 
39.030 

-80.459 
100.402 
Deloitte

Semear
Belo Horizonte • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
1.096.518 

404.108 
28.615 

176.839 
6.439 

-18.354 
39.445 
KPMG

Topázio
Porto Alegre • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
954.268 
207.928 
130.502 
150.495 

76.397 
-20.707 

-7.213 
KPMG

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018

Toyota
São Paulo • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
7.427.266 
3.243.878 
2.781.108 

970.626 
62.587 

-57.006 
127.677 

PWC
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DADOS GERAIS DOS PRINCIPAIS BANCOS (R$ milhares)

Volkswagen
São Paulo • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
17.041.558 
7.506.471 
5.973.346 
2.781.485 

73.243 
-2.443 

554.327 
PWC

Tricury
São Paulo • Inst. Indep. • Priv. 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
Auditoria

2
568.012 
128.958 
89.229 
66.397 

713 
-10.365 
23.659 

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
Auditoria

93
101.821.397 
20.969.081 
21.441.263 
11.948.869 
1.374.401 

-1.085.553 
1.061.170 

KPMG

Tribanco
Uberlândia • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
2.980.634 

899.167 
393.468 
517.960 
147.241 

-126.057 
71.187 
KPMG

Volvo
Curitiba • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
3.515.410 
1.463.122 
1.742.884 

456.625 
85.941 

-35.658 
147.590 
Deloitte

Vipal
Porto Alegre • Inst. Indep. • 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
Auditoria

2
15.888 

3.037 
540 

2.616 
528 

-1.599 
-430 

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
Auditoria

5
503.094 

322 

16.871 
5.238 

-4.427 
-1.585 
KPMG

Yamaha
Guarulhos • Instit. Indep. • 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
Auditoria

2
1.040.354 

389.237 
539.600 
226.121 

27.535 
-19.185 
26.125 

EY

* Fonte: Banco Central – Base Dezembro/2018
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Com mais de 15 anos de atuação, 
a Exceda é líder de mercado 
na América Latina. 
Hoje, mais de 400 empresas 
contam com o serviço gerenciado 
24/7 da Exceda para maximizar 
o desempenho e a segurança 
de suas aplicações web.

BRASIL • ARGENTINA • CHILE • COLÔMBIA • 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



SEGURANÇA 



ESCALABILIDADE 


DESEMPENHO 


DISPONIBILIDADE

Sobre a Exceda

COMEÇA AQUI_
Segurança na internet  
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E você? 
Qual seu meio para 
mover a sociedade?

A corrida no aplicativo, as compras no supermercado, a conta no restaurante, 
o presente do Dia das Mães. Trocas financeiras movimentam a economia. 

Mas o que é preciso fazer para que essas interações, tão essenciais, 
ofereçam mais liberdade de escolha e sejam acessíveis para todo mundo? 

Esse é o nosso papel: impulsionar trocas, democratizar o crédito 
e simplificar transações. Porque quando a economia avança, o país 
cresce e todo mundo sai ganhando.

Conductor. Criando meios para mover a sociedade.
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