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HUMANIZAÇÃO
E EXPERIÊNCIA:
O TOM DO ATENDIMENTO
AUTOMÁTICO AO CLIENTE
DO SETOR FINANCEIRO
UMA PESQUISA DIVULGADA EM AGOSTO ÚLTIMO,
feita pela NeoAssist, para medir o nível de satisfação dos
brasileiros com os canais de autoatendimento, revelou que
90,1% dos consumidores acreditam que os canais digitais
ganharam espaço nas operações de atendimento. Dentre
as plataformas mais utilizadas pelos consumidores quando
precisam resolver algum problema ou para sanar alguma
dúvida estão: WhatsApp (33,3%); Chat Online (29,7%) e o
bom e velho telefone (22,5%).
Sempre na vanguarda tecnológica, o setor financeiro, no
entanto, não restringe o uso dos canais digitais à solução de
problemas. A inteligência artificial, com o aprendizado de

máquinas ou machine learning, está cada vez mais presente
na relação das organizações com os seus consumidores, item
que caminha para o estabelecimento de uma experiência
completa. Inspirados em assistentes digitais, como Alexa, da
Amazon, ou a Siri, da Apple, as organizações estão dando
um tom “homanizado” ao atendimento automático ao
cliente.
Em meio ao avanço do open finance, um conceito que
visa dar liberdade ao consumidor/cliente, bancos, financeiras
e seguradoras intensificam o uso da inteligência artificial
“humanizada” para gerar encantamento às suas ofertas.
Obviamente, a produtividade na resolução de problemas

ganha muitos pontos com esta automação, que apesar dos
anos de janela já computados, ainda tem muito a entregar e a
desafiar os setores econômicos.
Este informativo traz um retrato de como a inteligência
artificial, machine leraning e outras tecnologias
correlacionadas, impactam o atendimento ao cliente no
setor financeiro. Para dar a dimensão da importância deste
tema, trazemos uma entrevista exclusiva com a deputada
Luisa Canziani, relatora do Projeto de Lei que visa criar o
Marco Civil da Inteligência Artificial Brasileiro, com quem
também ponderamos os riscos sociais e as vantagens de se
estabelecer uma política pública para o setor.
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OS RISCOS DE NÃO REGULAR
Vários eventos negativos e polêmicos
têm rondado o uso da Inteligência Artificial
recentemente e nos faz aumentar
o alerta sobre o uso organizado
e controlado de tais tecnologias
*Por Nelson Mitsuo Shimabukuro
NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A CARACTERÍSTICA disruptiva da
Inteligência Artificial e a quantidade de críticas, questionamentos e
dúvidas sobre o projeto de Lei do uso da inteligência artificial
(PL 21/2020) que será analisado pelo Senado é prova inconteste disto.
A Inteligência Artificial tem o potencial ainda maior que a Internet
em termos de transformação. É uma camada construída sobre a Internet,
entretanto, com mais inteligência e o mais preocupante: autonomia,
portanto mais crítica e impactante.
A Internet teve seu Marco Legal sancionado em 23 de abril de
2014, pela lei N°12.965/2014 e ainda é alvo de polêmicas, imagina uma
tecnologia como a Inteligência Artificial, que está num estágio ainda inicial?

Neste caso, Bill Gates alertou em 2015 que
“primeiro as máquinas farão muitas atividades para
nós e não serão superinteligentes. O que pode ser
positivo se gerenciarmos bem. Algumas décadas
depois, entretanto, a inteligência será forte o
suficiente para ser uma preocupação”.
Diante deste alerta, devemos ficar
preocupados ou não? Regular ou deixar o mercado
se autorregular?
Talvez estejamos longe de algo realmente
preocupante, mas o fato é que vários eventos
negativos e polêmicos têm rondado o uso da
Inteligência Artificial recentemente e nos faz
aumentar o alerta sobre o uso organizado e
controlado de tais tecnologias.
Questões relacionadas com ética e justiça permanecem
como sendo uma área bastante nebulosa para o uso da
Inteligência Artificial.
Abaixo alguns casos emblemáticos e problemáticos:
• Desprezo de humanos: depois de 24hs de “aprendizado”
através de interações com humanos, Tay, o mais avançado
chatbot da Microsoft, declarou, no Twitter: “Hitler estava
correto em odiar judeus”. Foi retirado imediatamente do ar.
• Ferramenta tendenciosa de Recrutamento: se você é
mulher procurando uma posição técnica na Amazon, suas
chances são extremamente baixas. A empresa, que desde
2014 estava construindo um software para automatizar o
processo de análise de currículos, em 2015 abandonou esta
estratégia.
• Fatalidade com carro autônomo Uber: 18 de março de
2018 será recordado como o dia da primeira fatalidade de

um pedestre envolvendo um carro autônomo. Elaine
Herzberg foi atropelada por um veículo de teste do Uber
enquanto atravessava uma rodovia de 4 pistas.
• Inteligência Artificial contra o Câncer pode matar
pacientes: outra falha custou US﹩ 62 milhões, quantia
dispendida pela IBM ao desenvolver um sistema para
tratar Câncer. A solução de acordo com o Médico do
Hospital Jupiter na Flórida foi um fracasso completo.
Watson da IBM recomendava dar aos pacientes uma
série de medicamentos que poderiam agravar a
enfermidade. Múltiplos casos de terapias arriscadas
e erradas foram sugeridas, alertando Médicos
especializados e clientes.
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• Reconhecimento Facial pode ser enganado por
máscara: aconteceu com o Iphone X. O sistema da
Apple, apesar de sofisticado e capaz de criar uma visualização 3D
e prever ajustes ao utilizar maquiagem ou óculos, foi burlado por
um homem de negócios do Vietnã que colocou “olhos” 2D em
uma máscara 3D e assim conseguiu acessar o celular. O custo para
a confecção da máscara foi de 200 dólares e a simulação dos olhos
foi feito através da impressão de figuras infravermelho no papel.
Apesar de ter derrotado o sistema, não se conseguiu replicar o
processo.
• Robôs perdem empregos para humanos: o primeiro revolucionário
Hotel HENN-NA abriu suas portas no Japão em 2015. Todos os
empregados do hotel eram robôs, desde os atendentes de balcão
até limpeza e atendimento de quarto. Entretanto, as reclamações
acumularam: frequentemente paravam de funcionar, incapazes
de oferecer respostas adequadas aos hospedes, e os atendentes
de quarto frequentemente assustavam clientes à noite ao
interpretar erroneamente o ronco com o comando de acordar. O

a “Molly”, visualizada como um avatar, provê suporte remoto
coletando informações de peso, pressão sanguínea e outros
parâmetros coletados, aparelhos de monitoramento, além de
agendar consulta com o médico. Estes tipos de assistentes virtuais
contam com uma ótima aceitação, na qual 65% dos pacientes se
sentem mais confortáveis em receber instruções deles.

hotel finalmente decidiu substituir a equipe de robôs por
humanos depois de anos de esforços, alegando que vão
retornar aos laboratórios e reestudar o que pode ser feito.
Por outro lado, avanços positivos também devem ser
considerados:
• Agricultura: em uma parceria entre Microsoft e United
Phosphorous (UPL), o maior produtor indiano de
agroquímicos, foi criado um APP de Predição de Risco de
Praga baseado em Inteligência Artificial e Machine Learning
para analisar antecipadamente o risco do ataque de pragas.
Agricultores recebem alertas por meio do celular, notificando
se suas plantações estão em risco de ataque de pragas
baseado nas condições do tempo e o estágio do cultivo. O
aplicativo também recomenda a data de plantio, preparação
da terra, preparação de sementes e profundidade do plantio
e outras funcionalidades aos agricultores, o que resultou em
aumento de 30% de produtividade na média.
• Atendimento ao consumidor: um banco proeminente
na Inglaterra habilitou um chatbot a atender 8 milhões
de clientes de seu mobile banking. A plataforma Azure
Kubernets Service (AKS) permitiu ao banco o acesso ágil por
seus engenheiros, que desenvolveram aplicações e produtos
agilmente. Como resultado permitiu o atendimento 33%
mais rápido e a resolução de aproximadamente 50% dos
problemas pelo chatbot.
• Saúde: 89% dos pacientes nos Estados Unidos recorrem
ao Google antes de irem ao médico e os resultados do
autodiagnóstico tornam-se assustadores. Assistentes de
enfermagens virtuais previnem tais esforços ilusórios.
Um bom exemplo de assistente virtual de enfermagem é
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Mesmo com os avanços significativos, a amplitude dos riscos já se
mostram bem preocupantes, assim como, os riscos de médio e longo
prazo de se perder o controle sobre a autonomia da inteligência artificial.
Não só no Brasil a regulamentação da Inteligência Artificial é
polêmica. Na Europa, foi lançada a regulamentação em 21 de abril de
2021 e continua causando muitas discussões acaloradas mesmo depois
de mais de dois anos de início da discussões.
A proposta europeia é mais rígida do que a inicialmente proposta
no Brasil, que tem mais caráter norteador do que regulador.
O Brasil avaliou a iniciativa europeia com o LGPD e talvez um
bom caminho seria considerar também visões interessantes da União
Europeia, que por exemplo considera e classifica os Sistemas de
Inteligência Artificial em três categorias: banidos, alto risco e baixo risco.
Além de proteger a sociedade em si dos males potenciais
provenientes do desenvolvimento e utilização desenfreada de
tal tecnologia dentro do território nacional, a regulação também
visa defender a sociedade brasileira dos impactos advindos de
outras nações, nas quais os limites éticos e de justiça para o uso da
inteligência artificial não são claros.
Regular e evitar a expansão das decisões tendenciosas e errôneas
na velocidade das máquinas é fundamental.
Nelson Mitsuo Shimabukuro é engenheiro elétrico, mestre em Administração,
especialista em Tecnologia da Informação e Telecomunicações e professor da
Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville.
Este conteúdo é de total responsabilidade do autor.

ERROS E ACERTOS

NO ATENDIMENTO DIGITAL

Bradesco e Santander avaliam o atual
cenário e dão dicas de melhoria
rafael cavalcanti,
superintendente executivo de
dados e analytics do bradesco
• MELHORES PRÁTICAS NO
ATENDIMENTO E ADOÇÃO DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O uso intensivo de dados e inteligência
artificial (IA) é um dos pilares da estratégia de
inovação do Bradesco. O caso mais emblemático
da organização é a sua assistente virtual
inteligente – BIA – que, desde 2016, interage
com os clientes tirando dúvidas, provendo
informações e realizando transações. Apenas no
primeiro semestre de 2021, foram 83,4 milhões
de interações feitas em múltiplos canais digitais
(Whatsapp, Fone, Mobile, Portal, Google Assistent,
Alexa, Apple Business), que incluem respostas
informativas para perguntas simples, consultas de
saldos e ofertas de crédito. Atualmente estão sendo
implementadas novas capacidades como transações,
aplicações financeiras e abordagem proativa para
cobrança. Isto só é possível com a combinação de IA,
jornadas inteligentes e forte base tecnológica.
O investimento em pessoas com perfil analítico
também é fundamental, e nesse sentido há 3 anos o
Bradesco criou uma área específica de Ciência de Dados,
que trabalha evolutivamente e em parceria com as áreas

de negócio para construir
capacidade analítica e
criar algoritmos de decisão
baseados em IA. Essa área
vem crescendo fortemente
ano a ano, não só em
tamanho e investimento, mas
principalmente em influência
nas decisões estratégicas e
táticas do banco. Além de
um trabalho contínuo para
atrair talentos, o Banco tem um
programa de capacitação e
treinamento em parceria com a
área de RH, que envolvem trilhas de aprendizado avançado.
Finalmente, a curadoria das soluções de IA é primordial. É
preciso ter a capacidade de explicar as decisões dos modelos e
entender os fatores e variáveis que levaram a aquela resposta,
proporcionando um aprendizado contínuo no qual reforça-se
positivamente as interações bem-sucedidas e ensinando o que
não foi possível responder adequadamente. Outra premissa básica
é o uso responsável e ético de inteligência artificial, garantindo
que as soluções não tenham nenhum viés inapropriado e que
também consumam os dados dos clientes de forma aderente às
regulamentações vigentes.
• PRINCIPAIS ERROS NO USO DA TECNOLOGIA
PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE
Um dos erros comuns, principalmente no que se refere a IA,
é um entendimento equivocado de qual é a função desse tipo
de solução e de como ela deve complementar os processos de
tomada de decisão. Apesar da popularidade, IA envolve um

“APESAR DA
POPULARIDADE,
IA ENVOLVE UM
CONJUNTO GRANDE
E COMPLEXO DE
TECNOLOGIAS
E DISCIPLINAS
QUE ESTÃO EM
CONSTANTE
EVOLUÇÃO”,
Rafael Cavalcanti,
Superintendente
Executivo de Dados
e Analytics do
Bradesco

conjunto grande e complexo de tecnologias e disciplinas que
estão em constante evolução, portanto, há ambiguidade no seu
entendimento. Esses fatores podem resultar em problemas na
concepção dessas soluções. Abaixo alguns outros exemplos de
erros comuns:
1

Não prever uma arquitetura tecnológica com as integrações
adequadas, resultando em uma solução extremamente
sofisticada sendo executada de forma não estruturada ou
não integrada ao processo de tomada de decisão, podendo
prejudicar a experiência do cliente e também gerar um risco
operacional.

2

Definição ruim de qual é o real problema de negócio a ser
resolvido, derivando para o desenvolvimento de soluções
mais complexas que o necessário ou que endereçam apenas
parcialmente as necessidades dos nossos clientes.

3

Adquirir soluções de IA prontas de mercado sem considerar
que o combustível para esse tipo de sistema são os dados,
subestimando os investimentos e esforço necessários para
coletar, preparar e integrar os dados para que o sistema
funciona adequadamente.

4

Laboratório é muito diferente da prática, ou seja, o que
funcione bem em um ambiente controlado pode não ser
escalável no ambiente produtivo caso todos as condições que
impactem essa transição não sejam bem avaliadas e simuladas
na experimentação.

5

Utilização da metodologia ágil como justificativa para fazer
as coisas do jeito mais fácil abrindo mão do caminho mais
estruturado, gerando soluções sub ótimas e com débitos de
tecnologia para serem resolvidos no futuro.

6

Falta de pessoas capacitadas e com skill adequado para gestão,
desenvolvimento e operacionalização desse tipo de projeto,
o que pode resultar em necessidade de terceirização elevada,
dificuldade na internalização e na manutenção das soluções,
perda de conhecimento e retrabalho.

7

Não prever os esforços e investimentos necessários para
sustentar e refinar que está sendo desenvolvido no futuro,
gerando a necessidade de focar a equipe na sustentação das
soluções existentes em detrimento do desenvolvimento de novas
capacidades.

geraldo rodrigues neto,
diretor de negócios digitais
do santander
• PRINCIPAIS ERROS NO USO DA
TECNOLOGIA PARA ATENDIMENTO
AO CLIENTE
Na nossa visão, o principal erro é exceder o nível
de simplicidade no ato da solução. Ao longo do tempo percebemos
que muitas vezes as variáveis do cliente tendem a ser mais complexas
do que se imagina. Muito dessa simplicidade se traduz em
insatisfação do cliente que pode buscar novos canais para capturar as
informações faltantes no canal origem.
• MELHORES PRÁTICAS NO ATENDIMENTO
E ADOÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.
A aplicação da Inteligência Artificial no atendimento tem como
principal fundamento proporcionar essa singularidade do cliente,

“A APLICAÇÃO
DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NO
ATENDIMENTO TEM
COMO PRINCIPAL
FUNDAMENTO
PROPORCIONAR
A SINGULARIDADE
DO CLIENTE”,
Geraldo Rodrigues
Neto, diretor de
Negócios Digitais
do Santander

traduzindo em soluções o
que o ele deseja e da forma
que deseja, de maneira
receptiva e identificando de
forma inteligente as suas
necessidades. Os resultados
alcançados com algumas
práticas realizadas mostram
claramente os bons caminhos
em que estamos acelerando.
• AUTOSSERVIÇO: hoje, o Santander tem 37 serviços disponíveis
(ex: Saldo da conta corrente / poupança, melhor data de compra
no cartão, data de vencimento cartão, valor da fatura, antecipação
e quitação de parcelas de financiamento e renegociação) para o
cliente se servir dentro da nossa Gent&. Serviços estes que são de
grande solicitação do cliente, mas que ainda acionavam a central de
atendimento para solução.
Desde o lançamento reduzimos 48% (147 mil ligações mês) dos
acionamentos na central de atendimento dos serviços implantados.
• ACOLHIMENTO DA RECLAMAÇÃO PELO GENT&: Hoje, o
Santander tem 3 canais que apoiam o nosso cliente de forma
100% digital no processo de abertura de reclamação e a queda nos
acionamentos.
Nesta frente, apoiamos na queda de 38% (97 mil ligações
mês) nas reclamações da central de atendimento se comparados ao
período de abril, mês que não tínhamos a solução implantada.
Além dos indicadores mencionados acima, alcançamos grandes
resultados na satisfação dos nossos clientes com NPS 71 (6 pontos
acima do Cliente que utiliza apenas os canais digitais).

Deputada Federal
e relatora do
Projeto de Lei 21/2020,
Luisa Canziani (PTB)
elucida algumas
questões sobre a nova
medida do legislativo

PL 21/2020,
A CONSTRUÇÃO DE UM
MARCO REGULATÓRIO

O ANO DE 2021 está sendo um
marco importante da inteligência
artificial no mundo. Em abril,
a União Europeia anunciou um
conjunto de propostas para
regulamentar o uso de tecnologias
de IA no bloco. Em outubro,
Nicolas Chaillan, ex-diretor
executivo de software do Pentágono,
principal órgão de inteligência militar norteamericano, declarou que a China ganhou
a disputa com os Estados Unidos sobre
qual país produz softwares de inteligência
artificial (IA) mais avançados e deve dominar
o mercado global de tecnologia pelos
próximos 15 a 20 anos.
A corrida pela regulamentação e a
aceleração da inteligência artificial não são à
toa. Os benefícios da IA já são percebidos na
produtividade dos negócios e nas soluções
para ganhar vantagens competitivas.
Olhando para o âmbito nacional,
o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações publicou a Estratégia Brasileira de

Inteligência Artificial (EBIA) e alguns debates sobre o tema vêm acontecendo
em fóruns abertos para a sociedade civil.
Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 21/2020, do Marco
Legal da Inteligência Artificial. A proposta, que segue para apreciação no
Senado federal, estabelece diretrizes para o fomento do setor e para a atuação
do poder público.
Nesta entrevista exclusiva, a Deputada Federal, Luisa Canziani (PTB-BR),
relatora do projeto, explica detalhadamente os objetivos do PL 21/2020, do
Marco Legal da Inteligência Artificial, e como a medida pode beneficiar a
sociedade brasileira.
Veja a entrevista completa na íntegra:
QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO LEGISLATIVO COM O PROJETO DE LEI 21/20?

Os esforços legislativos devem estar voltados para a construção de um
ambiente de maior segurança jurídica, pautado na livre iniciativa e na livre
concorrência, possibilitando o desenvolvimento e a evolução da IA no país.
O texto substitutivo ao PL 21/20 estabelece
princípios, direitos e deveres para o uso de
inteligência artificial no Brasil. O debate sobre a
utilização de IA no mundo ainda é embrionário
e o desenvolvimento da tecnologia encontra-se
em estágio inicial, mas seus impactos já estão
sendo equiparados à Revolução Industrial.
Suas aplicações são muitas e a IA vem sendo
usada em praticamente todas as áreas do setor
produtivo, como indústria, comércio, finanças,
saúde e educação.

IA VEM SENDO
USADA EM
PRATICAMENTE
TODAS AS ÁREAS
DO SETOR
PRODUTIVO,
COMO INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
FINANÇAS, SAÚDE
E EDUCAÇÃO

POR QUE É NECESSÁRIO REGULAR A
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

O Marco Legal da Inteligência Artificial,
aprovado pela Câmara dos Deputados, vem

para garantir segurança jurídica, regras claras e transparência para quem inova,
garantir a capacitação das pessoas e expandir a disponibilidade de dados.
Também procuramos garantir segurança e transparência aos consumidores,
além de não engessar o desenvolvimento da tecnologia. O marco legal vai
facilitar o desenvolvimento da tecnologia e da economia brasileira. Tanto que
entidades do setor produtivo da tecnologia encaminharam um manifesto
à Câmara defendo a aprovação do nosso texto. “O rápido avanço da
tecnologia e seus impactos na sociedade exigem peças legislativas à altura e
que propiciem ferramentas rápidas e eficazes para a garantia do estímulo à
inovação”, afirma o manifesto.
QUAIS SÃO OS RISCOS QUE A SOCIEDADE ESTÁ EXPOSTA HOJE COM A
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL? E COMO MINIMIZÁ-LOS?

Toda nova tecnologia envolve riscos. Isso aconteceu com o fogo, com a
roda, com a máquina a vapor, com o computador, internet... Nenhuma
tecnologia é essencialmente boa ou ruim, mas sim a aplicação dela pode ser
boa ou ruim. Assim, o papel de uma boa lei de IA é maximizar os potenciais
efeitos positivos e minimizar os potenciais efeitos negativos que a tecnologia
pode trazer. Para garantir que o país esteja na vanguarda, construímos uma
redação que garanta os fundamentos e princípios necessários para tanto, mas

sempre com cuidado para não engessar a inovação. Para isso, apontamos
para o princípio da segurança e prevenção que fala da necessidade de
alocação de medidas técnicas, organizacionais e administrativas voltadas a
permitir o gerenciamento e a mitigação de riscos oriundos da operação de
sistemas de inteligência artificial durante todo o seu ciclo de vida e o seu
contínuo funcionamento. Também tratamos de inovação responsável ao exigir
que os agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de
sistemas de inteligência artificial documentem seu processo interno de gestão
e se responsabilizem pelos resultados do funcionamento desses sistemas.
O QUE ESTE PROJETO DE LEI VAI PROPORCIONAR DE BENEFÍCIOS PARA A
POPULAÇÃO E O SETOR PÚBLICO?

Para o setor público o texto faz algumas considerações importantes como
a promoção da interoperabilidade tecnológica dos sistemas de inteligência
artificial utilizados pelo poder público, de modo a permitir o intercâmbio de
informações e a celeridade de procedimentos. O estímulo à capacitação e
preparação das pessoas para a reestruturação do mercado de trabalho, o que
deve ser objeto de um outro projeto específico – plano nacional de letramento
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digital. Estímulo à adoção de instrumentos
regulatórios que promovam a inovação, como
os sandboxes. Também fica a cargo do poder
público reconhecer instituições de autorregulação,
monitorar a gestão do risco dos sistemas de
inteligência artificial.
Também tomamos dois princípios: finalidade
benéfica e a centralidade do ser humano. Isso quer
dizer que se deve respeito à dignidade humana, à
privacidade, à proteção de dados pessoais e aos
direitos fundamentais. Em outras palavras, a IA
deve servir para alavancar a humanidade, nunca
nos diminuir. Parece algo simples, mas isso cria um
caminho para um ambiente de desenvolvimento
tecnológico saudável.
O QUE O PROJETO DE LEI 21/20 TRAZ DE
VANTAGENS PARA O SETOR EMPRESARIAL?

Em uma economia cada vez mais movida a dados
os efeitos da inteligência artificial são ainda
potencializados. A tecnologia poderá nos ajudar
a examinar enormes quantidades de dados,
identificar padrões, fazer predições e permitir
assim inovações, modelos de negócios disruptivos,
democratizando serviços e benefícios ao cidadão brasileiro perpassando
melhoria dos processos educacionais, com identificação e personalização
do ensino, ganhos na área da saúde com diagnósticos precoces e medicina
preventiva, além de ferramentas corporativas, de entretenimento e tantas
outras. O contexto da tecnologia é dinâmico e a inteligência artificial irá
mudar nos próximos anos. No entanto, precisamos garantir desde já um
ambiente seguro e ético para os usuários, segurança jurídica para quem
desenvolve e empreende com a tecnologia e, por fim, um norte para os

gestores públicos e o judiciário. E não podemos encerrar a discussão para
assuntos mais complexos e que exigem mais maturidade. Não faz sentido
querer regular desde já assuntos extremamente polêmicos e complexos
como direito autoral de obras desenvolvidas por inteligência artificial ou o
funcionamento de carros autônomos.
O PROJETO DE LEI FOI INSPIRADO EM ALGUMA INICIATIVA INTERNACIONAL?

Para construir o texto realizamos diversas audiências públicas, ouvimos todos
os envolvidos da cadeia produtiva e, inclusive, várias iniciativas de países da
OCDE. A partir desse contexto trabalhamos com algumas diretrizes:
Atuação Setorial: deixa a carga da entidade competente regular os setores,
considerando seu contexto e arcabouço regulatório;
Gestão baseada em risco: uso dos sistemas de IA deverão considerar os
riscos concretos e as definições sobre a necessidade
de regulação e sobre o respectivo grau de
intervenção devem ser proporcionais aos riscos reais
e tangíveis.
Intervenção Subsidiária: normas devem ser
criadas apenas quando absolutamente necessário.
Entre outros itens.

É PRECISO
INCENTIVAR
E MOTIVAR
CRIANÇAS
E ADULTOS
QUE AINDA
NÃO ESTÃO
PREPARADOS
A ENTRAREM
NO MERCADO
DE TRABALHO
DIGITAL

COM O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NO BRASIL, VOCÊ ACHA QUE EXISTE

positivo de 58 milhões de empregos
abertos até 2022. Atualmente,
as empresas de tecnologia da
informação e comunicação e
de tecnologias digitais têm
milhares de vagas em aberto,
que não são preenchidas. O
futuro vai requisitar habilidades
exclusivamente humanas, como
empatia e criatividade e, portanto,
precisamos direcionar esforços
para capacitar profissionais
para este novo mercado de
trabalho. E estamos atentos a
esse novo movimento. Além do
marco legal de desenvolvimento
e uso da inteligência artificial, ganha força um outro conceito: o letramento
digital. É imprescindível educar, desde a tenra infância, para o letramento
digital, inserindo a futura mão de obra no mercado digitalizado. Também
é preciso incentivar e motivar os adultos que ainda não estão preparados a
entrarem no mercado de trabalho digital. É nesse contexto que governos e
organizações devem impulsionar a disseminação da capacitação. Um marco de
letramento digital deve abordar diversas frentes.

RISCOS DA EXTINÇÃO DE ALGUNS TRABALHOS?
O PROJETO DE LEI 21/20 PREVÊ ALGUM TIPO DE

O BRASIL TEM POTENCIAL PARA SER UMA REFERÊNCIA GLOBAL NO SETOR DE

PROTEÇÃO NESSE SENTIDO?

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

Pesquisa publicada pelo Fórum Econômico Mundial,
em 2018, mostra que, até 2022, cerca de 75 milhões
de postos de trabalho serão fechados no mundo
em função da inteligência artificial. No entanto,
no mesmo período, a organização estima que 133
milhões de novas vagas serão criadas, com saldo

Acredito que sim. É um tema novo em todo o mundo e na construção do
nosso texto ouvimos o setor produtivo nacional e experiências internacionais.
Buscamos exemplos que funcionam e conhecemos experiências que não deram
certo, claro, buscando adaptar para a nossa realidade. E isso pode fazer com
que outros países que ainda não regulamentaram o tema venham conhecer
nossa experiência, assim como países que precisam alterar seus textos.

OS BANCOS ESTÃO TRANSFORMANDO
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE.
NÓS TAMBÉM.
Utilize Inteligência Artificial para oferecer um
atendimento multicanal humanizado, melhore a
jornada do cliente e faça uma gestão unificada dos
seus canais com as soluções da Five9.

nuveto.com.br | @nuveto_brasil

PONTO DE VISTA

cintia leite

• vp de negócios financeiros da

O uso de IA para um relacionamento
cada vez mais personalizado e resolutivo
O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO da comunicação, sem dúvidas, é o principal responsável
pelas transformações ocorridas na tomada de decisões dos clientes do mercado financeiro.
Com certeza, a pandemia acelerou esse processo e rapidamente exigiu um aprendizado pelas
empresas e consumidores. Diante disso, o uso de tecnologias como inteligência artificial, tem
sido cada vez mais necessário para tornar os contatos mais eficientes e para que empresas,
de qualquer segmento, consigam oferecer aos consumidores um atendimento cada vez mais
personalizado, ágil e resolutivo.
Além disso, o crescimento dos bancos nativos digitais e fintechs trouxe uma grande corrida
pela transformação digital em um mercado, até então, tradicional. Junto com a ampliação do
portfólio de produtos e serviços, o grande diferencial está na simplificação de processos para
o cliente final, adaptando a linguagem e reduzindo as etapas para transações mais seguras e
eficientes.
Na Atento, acreditamos que um passo importante em atendimento e experiência do
cliente está na hiperpersonalização. Decifrar muito mais dados e reunir as informações mais
relevantes, nos permitirá cada vez mais sustentar uma experiência preditiva e para isso o uso
de IA é extremamente importante.
Atualmente, desenvolvemos o mapeamento e o planejamento da jornada de maneira
customizada para oferecer a melhor estratégia de relacionamento para cada perfil de cliente,
incluindo o desenvolvimento de personas, URA inteligente, assistentes virtuais, robôs de
conversa por texto e voz, automação e orquestração de gerenciamento de documentos,
reconhecimento óptico e inteligente de caracteres, processamento e entendimento de
linguagem natural, são alguns exemplos de onde aplicamos esse tipo de tecnologia.
Importante destacar que para se criar experiências hiperpersonalizadas devemos considerar a
trajetória omnichannel e integrar as interações físicas e digitais.

PONTO DE VISTA

alexandre duarte

• gerente executivo

Humanizando o digital
NO BANCO DO BRASIL (BB) a qualidade do atendimento
de nossos clientes sempre foi prioridade estratégica. Nos
últimos anos, a TI modificou profundamente o paradigma
de relacionamento entre as pessoas. A tecnologia intermedia
hoje grande parte dos contatos entre as empresas e clientes,
otimizando-os tecnicamente, mas muitas vezes não se atendo
às informações tácitas das conversas.
Não podemos regredir. Para se ter uma ideia, de 2019
para 2020, a quantidade de acionamentos nos canais digitais
do BB aumentou cerca de 750%, até por conta da pandemia.
Atender este contingente de requisições de forma tradicional,
manualmente, seria inviável. Entretanto, tecnologias que
possibilitem um atendimento por máquina mais humanizado e
personalizado aos clientes se fazem necessárias.
A IA possibilita atendimentos virtuais mais orgânicos e
intuitivos. É possível identificar os sentimentos implícitos,
intenções e produtos citados pelos clientes bem como, nos
textos de respostas dos atendentes humanos, quando acionados,
verificar se estão seguindo os padrões de qualidade estabelecidos
automaticamente. Desta forma, podemos oferecer um
atendimento mais assertivo e viabilizar inclusive mais negócios.

PONTO DE VISTA

patrícia gargiulo

• diretora de tecnologia

A tecnologia
no novo consumo
AO LONGO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS a Icatu vem fazendo
investimentos em tecnologia e inovação que ultrapassam a marca
de R$600 milhões. Estes investimentos permitiram que a companhia
estivesse preparada para viver esse novo momento de transformação
digital do mercado segurador e, também, da sociedade. A companhia
utiliza nuvem, virtualização e hiperconvergência em infraestrutura há
algum tempo. Disponibiliza seu portal de APIs para venda e pós-venda
há 4 anos, utiliza métodos ágeis e possibilita a criação de jornadas
100% digitais adequadas à realidade de cada parceiro e cliente.
De um lado, observamos uma tendência cada vez maior de
tecnologias interativas, como chatbots e ferramentas de autosserviço.
Acreditamos na tecnologia como uma ferramenta facilitadora na
disseminação da cultura do seguro e da educação financeira para os
brasileiros. É preciso desenvolver soluções para uma sociedade mais
exigente, que busca eficiência, customização e menor tempo de
resposta. Tecnologia e comportamento estão caminhando mais juntos
do que nunca com o mesmo objetivo: melhorar a experiência de quem
está na jornada de consumo.

• latam sales director

Voz é o novo canal digital mudando
para sempre a experiência dos clientes
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL AVANÇOU no setor financeiro com a vinda dos
bancos digitais e da regulamentação do open banking. O atendimento ao cliente
tem evoluído através de canais digitais, contudo o atendimento por voz ainda precisa
ser aprimorado em muitas instituições financeiras, acompanhando esse novo perfil
do consumidor, tornando a experiência do cliente (CX) mais eficiente e humanizada.
O atendimento de autosserviço e humano teve muitos avanços com a
transformação digital. Essa mudança deixou clara a necessidade de atendimento
por voz (autosserviço e humano) para interações relacionais (não transacionais), que
envolve emoções e empatia, bem como situações de atendimento complexo ou de
emergência. Para esses casos, a comunicação por texto não é efetiva e não atende à
expectativa dos clientes.
A utilização de Inteligência Artificial combinada às tecnologias na nuvem
oferecidas no modo SaaS, introduziram um novo conceito de atendimento por
voz, o Intelligent Virtual Agent (IVA). Os IVAs proporcionam diálogos humanizados
com comandos de voz que permitem atender à demanda dos clientes em diversas
situações. Também identifica de forma fácil os casos de necessidade de atendimento
humano ou mudança para o atendimento digital.
O uso de IVA está mudando para sempre a experiência dos clientes. As empresas
podem oferecer o atendimento de autosserviço com comando de voz e diálogo
aberto. Esse tipo de interação se tornou referência em comunicação com uso de
aplicações como Siri, Alexa etc. e de dispositivos pessoais inteligentes.

PONTO DE VISTA

jeferson souza

PONTO DE VISTA

moacy veiga

• ceo da plataforma de gestão de investimentos

O uso da inteligência
artificial no setor financeiro
NOS ÚLTIMOS ANOS, a gente tem vivido uma onda de transformação na área de
atendimento ao cliente. Sobretudo nos últimos meses, em que por conta da pandemia
o mercado mudou completamente sua maneira de prestar serviço ao consumidor.
Isso acontece por vários motivos, mas para mim, o principal deles é a transformação
que tem acontecido com o consumidor. Hoje ele é muito mais exigente do que era
no passado, passou a ter muito mais voz que antes, principalmente nas redes sociais,
onde se manifesta com muita propriedade sobre seu ponto de vista. Com isso, o
consumidor passou a ser o centro de todo e qualquer negócio.
Vinculado a isso, a Inteligência Artificial (IA) chega para ser uma solução
impulsionadora dos negócios, por meio de tecnologias que entendem os consumidores.
Com o uso da IA, conseguimos acompanhar a trajetória do cliente com mais assertividade
e rapidez. Muitos setores são beneficiados com seu uso, mas quando olhamos para o
setor financeiro, por exemplo, nos deparamos com uma quantidade imensa de dados e,
com o uso da IA, conseguimos coletar essas informações e otimizar serviços.
É importante pensarmos em um sistema integrado de dados. Quando uma
empresa se beneficia da junção de ferramentas como Big Data, machine learning e
deep learning acoplados a um sistema de IA, ela conseguirá, além de ler os dados e
tirar insights deles, aprimorar a capacidade operacional do negócio, uma vez que a
tecnologia de IA aprende novas informações e processos a cada operação, se tornando
cada vez mais lapidada às necessidades dos negócios. Por isso, te asseguro, o uso de
IA é essencial para empresas que desejam entregar um CX de excelência.

PONTO DE VISTA

adriana gomes

• diretora executiva de clientes

A Inteligência de Dados
aprimora a experiência do cliente
NO BANCO BV o cliente está no centro da estratégia de negócios. Há
anos, usamos a inteligência artificial no atendimento ao cliente, e os
resultados são muito positivos. O uso da tecnologia “Speech Analytics”
nos permite explorar inúmeras possibilidades de análise dos dados de voz
gerados pelas ligações dos clientes ao SAC.
Hoje, respondemos mais de 90% de todas as reclamações dos clientes
nas centrais de atendimento, com a solução em até 24 horas. O Banco
recebe cerca de 15 mil ligações diariamente e o uso da inteligência artificial
no atendimento ao cliente foi premiado duas vezes.
A concessão de crédito, uma das principais competências do banco, é
uma das maiores vitrines do nosso avanço tecnológico. Atualmente, mais
de 90% das concessões de crédito de veículos leves são tomadas por robôs
e em apenas cinco segundos. Usamos o “machine learning” para sofisticar
cada vez mais esse processo, alimentando algoritmos com dados históricos
e informação externa.
Também usamos uma célula específica para clientes 65+ que possibilita
que identifiquemos oportunidades de atuação e de melhoria contínua tanto
na oferta de produtos, quanto no relacionamento com nossos clientes. Para
o consumidor, todas essas iniciativas significam uma jornada muito mais
rápida e conveniente.
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MODALIDADE

AÇÃO

DESCRIÇÃO

PREMIAÇÃO

OPEN FINANCE AWARDS

• Inscrições de Cases – Startups
• Premiação – Junho 2022
• Webinars para apresentação de cases
• Cerimônia de Premiação Presencial

PREMIAÇÃO

PRÊMIO RELATÓRIO BANCÁRIO
BANKING TRANSFORMATION

WEBINARS

Super endividamento, IA, Blockchain, Bancos e
Varejo, Customer Experience, Apresentação de Cases e outros...

EVENTOS PRESENCIAIS

Seminários ou encontros temáticos com
1 dia de duração e limite de 120 pessoas.

• Network qualificado
• Exposição de logomarca pré e pós evento
• Acesso a base de dados
• Apresentaçao ou participação em painel

MARKETING ESTRATÉGICO
E GERAÇÃO DE LEADS

Campanhas - Geração de Demanda e
Posicionamento de Marca e Portfólio

• Segmentada – Por Empresa e área
• Campanha através das redes sociais e mailing da Cantarino Brasileiro
• Relatórios

BRAND CONTENT

Conteúdos temáticos para o posicionando da empresa ou solução
com entrevistas, matérias, artigos, dados gerais e etc...

• Distribuição nos canais da Cantarino Brasileiro e nas redes sociais

PESQUISA

Sob demanda

• Teste de usabilidade, Quantitativas, painéis na internet

PUBLICAÇÃO

ANUÁRIO BRASILEIRO DE BANCOS 2022

• Dados do setor financeiro
• Digital
• Interativo

INFORMATIVOS

O melhor conteúdo para atualizar o mercado sobre
Inovação em produtos e Serviços Financeiros

• Edições mensais
• 10.000 pessoas engajadas
• Landing Page para ter acesso a publicação
• De 20 a 30 páginas com matérias, artigos, pontos de vista e entrevistas

NEWSLETTER

Registro das principais iniciativas, projetos e tendências do setor financeiro.

• Base de 11.000 leitores engajados

INSIGHT CB

Dados e informações produzidos com exclusividade pela Cantarino
Brasileiro sobre diferentes temas

• Edições Quinzenais
• Base de 11.000 leitores engajados
• Até 10 notas por edição
• Inclui Ponto de Vista Executivo

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

SENIOR SAVINGS

• Jogo de tabuleiro para idosos
• Abordagem: Segurança, Realização de sonhos, Planejamento Financeiro

• Inscrições de Cases – Bancos e Empresas do Ecossistema Financeiro
• Premiação – Dezembro 2022
• Webinars para apresentação de cases
• Cerimônia de Premiação Presencial
• 1h de duração
• Network qualificado
• Exposição de logomarca pré e pós evento
• Acesso a base de dados
• 9h30 – 11h00 – Apresentações, Q&A
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