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Há não muito tempo, a equipe que escreve este anuário se dedicava a ex-
plicar aos leitores uma pequena revolução que tinha como ponto princi-
pal a instituição do Pix, uma forma de transferir dinheiro num piscar de 
olhos – definição simples que escondia um complexo sistema, do qual 

os clientes eram os maiores beneficiários. 
E são esses mesmos clientes, agora, que protagonizam outra revolução: a ins-

tauração de um sistema que, antes mesmo de ser totalmente implantado, já movi-
menta as instituições financeiras. Trata-se do open banking, uma inédita proposta 
de liberação de dados que representa de fato um tempo novo. Pois, se antes as 
informações de cada cliente eram ocultadas a sete chaves pelos bancos, em breve 
elas serão, com a devida autorização do usuário, partilhadas entre instituições, 
criando uma saudável competição na oferta de produtos e serviços. 

O setor financeiro, então, se prepara para isso. E nós detalhamos aqui a mu-
dança em si e as ações que os bancos preparam para lidar com ela – alguns já 
convidam seus clientes a se envolverem no processo. Trazemos também depoi-
mentos de executivos cujas empresas vão emprestar sua experiência para auxiliar 
na implantação da metodologia ou poderão contribuir com recursos tecnológicos 
para isso. Também examinamos a transformação pela qual passarão por exemplo 
recursos como os ATMs, que se reciclam para enfrentar essa nova realidade – em 
muitos casos, eles podem sair da agência para ser a própria agência. 

Ao lado disso tudo, falamos da relação dessas práticas com os cuidados com o 
ser humano e o ambiente, resumidos numa sigla – ESG – que a cada dia está mais 
presente nas conversas dos executivos em todo o mundo. 

Essa é então a revolução/evolução que trazemos aqui para você, caro leitor. Es-
tamos felizes por sermos testemunhas e ao mesmo tempo arautos desse proces-
so. E, diante da magnitude e da velocidade dessa mudança, concluímos também 
que a conhecida frase “O futuro é hoje” já não se aplica mais. 

Na verdade, o futuro é ontem! 
Boa leitura. E que a física quântica nos ajude a entender o mundo.

Marcos Cantarino 
Publisher

O futuro é ontem

Frank de Oliveira 
Editor

carta ao leitor
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Open Banking 
 as a Service TecBan 
Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições 
vai acelerar a entrada da sua empresa no Open Banking.

O Open Banking as a Service TecBan foi desenvolvido 

para reduzir a complexidade da implantação, os custos  

e o tempo de execução. Uma solução completa, segura 

e a única já em operação no Brasil.

A TecBan faz acontecer.

tecban.com.br
linkedin.com/TecBan
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Incumbentes apostam na ampliação 
de negócios e no aprimoramento  
da experiência de seus clientes 
para se manterem relevantes

Por Edilma Rodrigues

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO aberto deve estar 
completa até o fim de 2021 e uma importante etapa, a segun-
da, vai entrar em operação em 15 de julho, quando os clientes 
de uma instituição poderão autorizar o compartilhamento de 
seus dados com outras. 

“O escopo dessa fase 2 inclui dados de cadastro, contas, 
cartão de crédito e operações de créditos, que serão com-
partilhados exclusivamente após o consentimento do clien-
te”, descreve Jayme Chataque, superintendente executivo de 
Open Banking, Tecnologia e Operações do Santander Brasil.

Compartilhar os dados dos clientes com outras empresas 
pode parecer uma concorrência e tanto para os bancos in-
cumbentes. Essa não tem sido a maneira como eles encaram 
a mudança: preferem enxergar novas oportunidades de ne-
gócios e a personalização da experiência do cliente no novo 
modelo, apesar dos desafios estratégicos, tecnológicos e es-
truturais.

OPEN BANKING 
TAMBÉM DESCORTINA 
OPORTUNIDADES 
PARA GRANDES 
BANCOS

open banking

anuário brasileiro de bancos6
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S e g u n d o 
Marcos Cavag-
noli, diretor do 
Itaú Unibanco, 
o open banking 
permitirá co-
nhecer ainda 
mais os clien-
tes por meio do 
uso de dados. “Acreditamos que todos ganham 
com a chegada desse novo modelo de sistema e 
vamos trabalhar para oferecer as melhores so-
luções do mercado, uma vez que contamos com 
uma boa vantagem, a de ser full bank.”

Outra condição favorável, de acordo com Ka-
ren Machado, gerente executiva de open banking 
do Banco do Brasil, é a expressiva base de clien-
tes, “um dos lados interdependentes da econo-
mia de plataforma, composta de clientes versus 
prestadores de serviços bancários”. Segundo ela, 
para gerar escala, um desses grupos precisa es-
tar resolvido e os incumbentes começam com 
essa vantagem. “Nosso aplicativo tem mais de 20 
milhões de usuários recorrentes e, agora, temos a 
oportunidade de conectar outros serviços e inte-
resses que esse público venha a ter.”

Cavagnoli destaca a segurança e a privaci-
dade dos clientes por meio do uso de dados de 
forma ética e responsável. “Nossa estratégia está 
baseada em processos rígidos de controle vol-
tados para detecção, prevenção, monitoramen-
to ininterrupto e resposta imediata a ataques e 
tentativas de invasão à nossa infraestrutura, o 
que resulta num alto nível de confiabilidade do 
público em relação a nossa atuação.”

CAMINHOS PARA NOVOS NEGÓCIOS
Por falar em estratégia, que parece es-

tar a todo vapor nos grandes bancos, obter o 

consentimen-
to da base de 
clientes o mais 
precocemente 
possível para 
acessar infor-
mações em 
outras insti-
tuições é uma 
das apostas, 

inclusive com convite para fazer o pré-cadastro. 
“Com a implantação da fase 2 do open banking 
no Brasil, ofereceremos aos nossos clientes a 
possibilidade de compartilharem seus dados 
mantidos em outras instituições com as empre-
sas do Grupo Santander”, conta Chataque.

O BB e o Itaú Unibanco também disponibili-
zam o pré-cadastro para seus clientes consen-
tirem no acesso de suas informações em outras 
instituições assim que a fase 2 se iniciar. O obje-
tivo é compreender o comportamento dos cor-
rentistas em outros lugares para serem mais as-
sertivos. “Estamos trabalhando para entender 
as necessidades dos nossos clientes e criar solu-
ções cada vez mais customizadas com base nas 
informações que recebermos”, diz Cavagnoli. 

Para Karen, os incumbentes não vão ficar 
atrás no mercado porque vão usar outras in-
formações para entender melhor seus clientes. 
Na mesma linha, Chataque reitera que, ao co-
nhecer mais a fundo os dados dos correntistas 
do Santander, será possível oferecer produtos e 
serviços mais aderentes ao perfil de cada um 
deles. “Vamos aperfeiçoar nossa capacidade de 
análise de riscos, estimativa de renda, fatura-
mento e definição de preço. Isso pode até mes-
mo aperfeiçoar o acesso ao crédito de nossos 
clientes”, conta Chataque.

O Itaú afirma que investe fortemente em 
um mapeamento inteligente dos hábitos de 

open banking

Jayme Chataque, 
superintendente 

executivo de 
Open Banking, 

Tecnologia e 
Operações do 

Santander Brasil

Marcos Cavagnoli, 
diretor do Itaú 
Unibanco
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consumo dos usuários e que vai atendê-los da 
melhor forma. “Um exemplo recente é a criação 
de uma Superintendência de Ciência do Com-
portamento, ou BIU (Behavioral Insight Unit) no 
Itaú. Trata-se de uma área em que combinamos 
data science com uma metodologia inovadora 
para decodificar o comportamento do con-
sumidor e gerar insights. O open banking é o 
primeiro grande projeto dessa área dentro do 
banco”, conta Cavagnoli.

Segundo ele, antes de o Itaú pensar em no-
vas soluções e produtos, é preciso avaliar como 
será a adoção do open banking por parte do 
usuário e seu comportamento em relação a 
ele. “Nosso objetivo é oferecer a melhor expe-
riência possível neste primeiro momento. Aqui, 
os early-adopters terão um papel fundamen-
tal: estaremos atentos aos feedbacks recebidos 
e acompanhando de perto o comportamento 
dos usuários. Mais que nascer com um espec-
tro muito amplo de serviços, será fundamental 
construí-los junto com os clientes levando em 
conta suas necessidades. O brasileiro não ado-
tará o open banking necessariamente da mes-
ma forma que os consumidores europeus e aus-
tralianos. Por isso, precisamos estar preparados 
para adaptar e aprimorar nossos serviços rapi-
damente”, salienta.

Chataque informa que o Santander vai dispo-
nibilizar novas 
funcionalida-
des de gestão 
financeira em 
seu aplicativo, 
como a con-
sulta de ex-
tratos de suas 
contas fora do 
Banco San-
tander, uma 
e s t r a t é g i a 

também mencionada pelo BB. “A gestão finan-
ceira de diferentes contas é um ganho impor-
tante. O cliente que tem relacionamento com 
vários bancos pode ter dificuldade para contro-
lar o fluxo de caixa. Entregar uma aplicação que 
preste esse serviço e ajude nessa gestão é um 
dos ganhos reais. Acredito que conseguimos ser 
bastante relevantes, principalmente oferecendo 
serviços de assessoria ao cliente”, salienta Karen.

PARCERIAS COM EMPRESAS E INSTITUIÇÕES
Outra estratégia dos bancos incumbentes 

são as parcerias, que podem ser firmadas tan-
to com as instituições participantes do open 
banking como com empresas que fornecem a 
infraestrutura tecnológica e são  reguladas pelo 
BC, como é o caso da TecBan, que entrou na 
primeira fase de implantação do sistema finan-
ceiro aberto em parceria com o Citi. Segundo 
o líder de novas plataformas da TecBan, Tiago 
Aguiar, o Citi foi o único banco a ter uma plata-
forma terceirizada para ajudar no processo.

O Itaú atua fortemente com esse objetivo, 
e a agenda de open banking intensificou essa 
jornada. “Anunciaremos, em breve, novas parce-
rias”, promete Cavagnoli.

O BB também estuda novas parcerias, por 
meio de duas estratégias: atuar como serviço 
oferecendo suas expertises para outros players 

(cartão em 
parceria, em-
préstimo em 
outra plata-
forma como 
um market-
place de cré-
dito digital, 
por exemplo); 
e usar sua 
p l a t a f o r m a 
para oferecer 

Karen Machado, 
gerente executiva 
de open banking 

do Banco do Brasil

Tiago Aguiar, 
líder de novas 
plataformas da 
TecBan
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serviços não financeiros que façam sentido 
para sua base. Atualmente, o banco comercia-
liza gift cards da Nintendo, iFood, Google Play, 
Uber, PlayStation, Blizzard, Xbox, Spotify, Micro-
soft Office, IMVU, Steam, Level Up, Play Educa, 
Razer Gold.

Além disso, o BB tem uma 
área de venture capital, que 
avalia investimentos e par-
cerias para buscar expertise 
de fora com base nas gran-
des tendências. Recente-
mente, o banco investiu em 
um fundo de IoT. Karen sin-
tetiza esse momento que os 
bancos incumbentes viven-
ciam: “Muitas vezes, vamos 
cooperar com quem até 
então era nosso concorren-
te porque entendemos que 
um acelera o aprendizado 
do outro”.

ADMIRÁVEL NOVO
MUNDO FINANCEIRO

O fato é que a forma 
como as pessoas consomem 
produtos e serviços financei-
ros e como os correntistas se 
relacionam com os bancos 
vai ser totalmente diferente 
com o open banking. “En-
quanto o Pix muda a forma 
como pagamos alguma coi-
sa ou transferimos dinheiro, 
o open banking vai mudar 
a forma de a sociedade 
interagir com produtos fi-
nanceiros porque as pesso-
as passam a ser clientes do sistema financeiro 
como um todo”, assinala Aguiar.

De fato, quando os clientes tiverem a posse 
dos seus dados e a opção de permitir que as 
instituições financeiras com as quais se relacio-
nam os compartilhem com outras empresas, 

será possível comparar produtos, serviços e ta-
xas para optar pelo que for mais conveniente 
para eles.

Karen menciona que a indústria como um 
todo está sofrendo uma grande transforma-
ção e o open banking vem para amplificar 

esses efeitos, pensamento 
compartilhado pelo diretor 
da TecBan, que também 
acredita que esse modelo 
vai ampliar o mercado. “Se 
olharmos para a história, 
toda vez que surge alguma 
coisa nova, sempre exis-
te um receio de que vai ser 
um rouba-monte. Não pen-
so dessa forma. Tem mui-
ta gente desfinanciada e o 
Brasil oferece pouco crédito. 
Os bancos tradicionais têm 
conhecimento, têm experi-
ência e têm outra coisa: a 
confiança das pessoas”.

Karen vai além e afirma 
que consumir um volume 
relevante de dados de for-
ma inteligente permitirá dar 
retorno para o cliente, ofere-
cendo melhores propostas, 
com produtos que fazem 
sentido para ele naquele 
momento de vida, e perso-
nalizar o atendimento.

UM CAMINHO
COM MUITOS DESAFIOS 

A primeira fase do open 
banking começou a funcio-
nar em fevereiro, quando 

instituições dos segmentos S1 e S2 comparti-
lharam dados sobre canais de atendimento, 
características de produtos e serviços bancá-
rios tradicionais. Mas, para essa e para as pró-
ximas etapas de implantação, as instituições 
têm trabalhado bastante na padronização das 

“SE OLHARMOS 
PARA A HISTÓRIA, 
TODA VEZ QUE 
SURGE ALGUMA 
COISA NOVA, SEMPRE 
EXISTE UM RECEIO 
DE QUE VAI SER UM 
ROUBA-MONTE. NÃO 
PENSO DESSA FORMA. 
TEM MUITA GENTE 
DESFINANCIADA E 
O BRASIL OFERECE 
POUCO CRÉDITO. 
OS BANCOS 
TRADICIONAIS TÊM 
CONHECIMENTO, 
TÊM EXPERIÊNCIA E 
TÊM OUTRA COISA: 
A CONFIANÇA DAS 
PESSOAS.”

open banking
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informações, definida em regulação pelo Ban-
co Central, de modo a integrar as interfaces de 
programação (APIs) de todos os participantes.

Chataque explica que a tecnologia que 
permite essa troca de dados entre instituições 
financeiras inclui um conjunto de APIs abertas 
e padronizadas pela Estrutura Inicial do Open 
Banking e ratificada pelo Banco Central do 
Brasil.

O desafio, segundo Karen, é construir toda 
essa infraestrutura para atender à regulação 
e estar em compliance com ela no prazo pro-
posto. 

Considerando a complexidade da estru-
tura interna dos bancos incumbentes, nota-
damente por suas infraestruturas legadas e, 
muitas vezes, fragmentadas, o desafio se tor-
na ainda maior. Aguiar explica que é neces-
sária uma série de coisas para que os dados 
sejam expostos. Por isso, algumas instituições, 
de vários tamanhos, optaram por terceirizar o 

desenvolvimento dessas estruturas. “Atualmen-
te, mais de uma dezena de bancos usa tecno-
logia da TecBan para open banking”, conta a 
gerente do BB. 

A empresa criou um time para desenvolver 
soluções para esse ecossistema, em 2018. No 
ano passado, com o objetivo de acelerar esse 
desenvolvimento, a TecBan fechou uma par-
ceria com a fintech britânica Ozone, fundada 
por três profissionais que foram os responsá-
veis por criar toda a padronização do open 
banking no Reino Unido. O funcionamento da 
sua tecnologia ajuda a entender como os da-
dos são intercambiados, mesmo que estejam 
em bases legadas e em formatos mais antigos. 

“A instituição financeira envia os dados no 
formato em que estão disponíveis (saldo, ex-
trato etc.) e nós os traduzimos e expomos nos 
padrões definidos pela convenção (grupo de 
trabalho estabelecido pelo Banco Central)”, ex-
plica Aguiar. 
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Num mundo globalizado como é o nosso, a troca de experiências 
é vital, sobretudo quando se trata de implantar processos inéditos 

na área financeira. Com seu perfil internacional, a Tata Consultancy 
Services mostra como podemos aprender com a experiência 
de outros países – e também o que podemos ensinar a eles

“NO BRASIL, APROVEITAMOS 
A EXPERIÊNCIA DOS 

ASSOCIADOS LOCAIS 
PARA UMA TROCA DE 

CONHECIMENTO E PRÁTICAS 
COM OS TIMES GLOBAIS.”

por Edilma Rodrigues 

HEAD LATAM PARA BANCOS, Serviços Financei-
ros e Seguradoras, BFSI & Country Head do Brasil 
na Tata Consultancy Services (TCS), Tushar Pari-
kh atua como o principal representante da TCS no 
mercado brasileiro. Nesse duplo papel, ele se con-
centra na expansão do BFSI na América Latina, 
bem como na implementação da estratégia da em-
presa no Brasil. De suas mais de duas décadas de 
experiência profissional, 17 anos foram dedicados à 
Tata Consultancy Services (TCS). Nesta entrevis-
ta, ele nos fala como a TCS, uma organização de 
serviços de TI, consultoria e soluções de negócios 
que tem feito parceria com muitas das maiores em-
presas do mundo, vê o processo de implantação do 
open banking no Brasil e detalha as maneiras pe-
las quais a empresa, ligada ao grupo Tata, o maior 

TUSHAR PARIKH, TATA CONSULTANCY SERVICES

grupo multinacional de negócios da Índia, pode 
ajudar nesse processo, agregando uma experiência 
internacional, consolidada em mais de 50 anos de 
serviços na área.

A TCS, PRESENTE NO BRASIL DESDE 2002, ESTÁ EN-
TRE AS TRÊS MAIORES EMPRESAS DE CONSULTORIA 
E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA GLOBAIS. QUAL TEM 
SIDO SUA ESTRATÉGIA NO INTUITO DE FORNECER 
SOLUÇÕES PARA ESSE MERCADO?

A empresa usa uma estratégia de transforma-
ção/ajuda aos clientes, conhecida como Business 
4.0, constituída sobre os seguintes aspectos: per-
sonalização em massa, criação de valor exponen-
cial, alavancagem de ecossistemas, enfrentamento 
de riscos. Esses quatro aspectos são viabilizados 

entrevista
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pelos pilares: inteligência artificial, automação, 
cloud e agile, que nos garantem estar à frente no 
que se refere às mudanças tecnológicas. 

Outra iniciativa é o Machine First Delivery Mo-
del – MFDM™ que apresenta uma abordagem es-
truturada para a transformação digital. Ele ajuda a 
automatizar as atividades de processos de negó-
cios que podem ser automatizadas e a transformá-
-las em processos inteligentes. 

Para auxiliar na transformação, a TCS tem so-
luções próprias para o mercado financeiro e para o 
mercado segurador. O BaNCS™ é uma plataforma 
integrada de soluções que auxilia o mercado finan-
ceiro. Já o Mastercraft™ é uma solução cognitiva 
integrada para desenvolvimento, modernização e 
entrega de aplicativos, bem como para a transfor-
mação de dados, privacidade e qualidade. Estes 
são alguns exemplos. É importante ressaltar que o 
portfólio da TCS para esse mercado é bem amplo, 
contando com soluções especializadas para cada 
segmento e necessidades dos nossos clientes. 

Para mais detalhes e soluções adicionais, visite: 
https://www.tcs.com/banking-financial-services

O OPEN BANKING ESTÁ PRESTES A COMPARTILHAR 
INFORMAÇÕES DE CLIENTES QUE DESEJAM ADOTÁ-
-LO. COMO A TCS VÊ O SISTEMA FINANCEIRO ABER-
TO NO BRASIL? 

O open banking representa uma oportunidade 
de geração de negócios com a entrada de novos 
players, criando um ecossistema com maior transpa-
rência para os clientes e maior oferta de produtos. 

Esse novo sistema se propõe a transformar 
radicalmente o envolvimento das pessoas nos 
serviços financeiros. No Brasil, o conceito é mais 
abrangente que em outros países onde já foi im-
plantado, pois o escopo de compartilhamento de 
dados é maior. No que se refere à segurança e à 
LGPD, ambos já estão sendo fortemente tratados 
pelos players e devem ter uma comunicação clara 
para garantir o sucesso do modelo. 

Esse modelo traz o empoderamento das pesso-
as, que terão mais opções e mais informações para 
a tomada de decisão, pois as empresas trabalharão 
em inovações tecnológicas e de produtos/serviços, 

tendo em vista um ambiente de maior competiti-
vidade. Tudo isso criará benefícios para os clientes 
finais, em termos de experiências integradas e de 
um maior leque de escolha.

Como resultado, teremos a confluência entre 
fintechs, bancos e outros segmentos, com a cria-
ção de plataformas de serviços, e as soluções serão 
mais agradáveis – com uma melhor experiência do 
cliente e baixas barreiras de entrada –, além de be-
néficas para a sociedade.  

A implantação do open banking no Brasil é 
mais rápida quando comparada com outros países/
jurisdições. Ao mesmo tempo, o Brasil teve a van-
tagem de aprender com implementações feitas em 
outros lugares, como o Reino Unido e a Austrália, 
e tornar sua própria implementação mais eficiente.

E QUAIS SÃO OS DESAFIOS PARA CONSOLIDAR ESSE 
MODELO NO PAÍS?

Em relação aos desafios, pode ainda haver a ne-
cessidade de conscientizar os clientes e garantir-lhes 
a segurança e a privacidade de seus dados. É neces-
sário que haja uma diligência robusta como parte da 
contratação de um third-party provider (TPP) como 
destinatário de dados de banco aberto. Depois dis-
so, deve haver um requisito de auditoria/avaliação 
periódica ou autoavaliação, no mínimo.

ESSE MODELO TRAZ O 
EMPODERAMENTO DAS 

PESSOAS, QUE TERÃO MAIS 
OPÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES 

PARA A TOMADA DE 
DECISÃO, POIS AS EMPRESAS 

TRABALHARÃO EM INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS E DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS, TENDO 
EM VISTA UM AMBIENTE DE 

MAIOR COMPETITIVIDADE

entrevista
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O Brasil tem todo o ambiente e a estrutura certa 
para tornar o open banking um sucesso – isso inclui 
o setor bancário progressivo, o ecossistema fintech, 
a capacidade de tecnologia, LGPD e pessoas aber-
tas para adotar novas formas de fazer as coisas.

COMO A TCS SE PREPAROU PARA APOIAR OS PARTI-
CIPANTES DESSE NOVO SISTEMA FINANCEIRO? 

A TCS tem experiência internacional na imple-
mentação de open/API banking – como requisito 
regulatório e como iniciativa do próprio banco. Em-
bora o escopo e os padrões da API do open banking 
do Brasil sejam diferentes quando se trata de de-
talhes, a abordagem geral é semelhante àquela de 
outros países/jurisdições. A TCS é capaz de aplicar 
seus conhecimentos e experiências de outras geo-
grafias no Brasil. Além disso, criamos aceleradores 
de banco aberto, que são aplicáveis   na implemen-
tação no Brasil. Temos feito investimentos em ter-
mos de formação de talentos para essas consulto-
rias e implementações.

COMO TEM SIDO A EXPERIÊNCIA DA TCS NO APOIO 
A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BRASILEIRAS COM O 
OPEN BANKING? 

A TCS tem como clientes grandes bancos que 
preferem construir soluções personalizadas e manter 
o controle sobre suas soluções e programas de im-
plementação. Compartilhamos nossas experiências 
globais com esses bancos e nos envolvemos em dife-
rentes estágios de implementação de open banking. 
A TCS ajuda a alavancar o ecossistema trazendo par-
ceiros globais para agregar valor para clientes locais. 

A EXPERIÊNCIA EM OUTROS PAÍSES ONDE A TCS 
ESTÁ PRESENTE AJUDOU NESSE DESENVOLVIMEN-
TO? PODE CITAR RECURSOS OU DIRETRIZES QUE FO-
RAM ”IMPORTADOS” PARA O BRASIL?

Sim, mesmo considerando que o escopo do 
open banking no Brasil é mais amplo do que em 
outros países. Em nosso entendimento, o open 
banking brasileiro se baseou no modelo da Austrália, 
cujo escopo também é muito extenso. Por exemplo, 
uma das diretrizes importadas da Austrália para o 
Brasil é o modelo aberto como parte do Consumer 

Data Right (CDR), que também se aplica em outros 
países. A TCS é parceira na implementação de open 
banking em muitos bancos da Austrália.

COMO A EXPERIÊNCIA DA TCS DE TRABALHAR EM DI-
FERENTES PAÍSES PODE CONTRIBUIR PARA CONSO-
LIDAR ESSAS MUDANÇAS? E, NO SENTIDO INVERSO, 
COMO A EXPERIÊNCIA DA TCS NO BRASIL TEM SIDO 
ÚTIL PARA OS DEMAIS PAÍSES ONDE A EMPRESA ATUA?

Por ser uma empresa global, a TCS leva o co-
nhecimento adquirido de um país para outro. Por 
exemplo, estamos trabalhando para alavancar nos-
sos programas de growth & transformation execu-
tados em diferentes países para implantá-los aqui. 
Como o Brasil é um dos países que está liderando 
as soluções tecnológicas para o mercado financei-
ro, aproveitamos a experiência dos associados lo-
cais para uma troca de conhecimento e melhores 
práticas com os times globais.

Contamos com global delivery centers no Bra-
sil em diversas localidades, de onde apoiamos pro-
jetos e desenvolvimento para muitos clientes glo-
bais, criando sinergias, oportunidades para nossos 
talentos e também chances de aprendizado.

COMO A TCS VÊ A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPEN 
BANKING NA AMÉRICA LATINA?

O open banking está sendo adotado em toda a 
América Latina, com o Brasil e o México na vanguar-
da. O Chile já tem portabilidade financeira e está 
avançando na área. Colômbia e Peru já iniciaram a jor-
nada. No entanto, mesmo sem a regulamentação do 
open banking, os bancos da América Latina estão ex-
pondo APIs e colaborando com parceiros do ecossis-
tema, como acontece na Colômbia e no Peru. Existem 
muitos agregadores de API ativos na América Latina 
com os quais a TCS já tem uma parceria estabelecida.

O QUE O BRASIL E A ÍNDIA TÊM DE SIMILARIDADES 
E DIFERENÇAS? COMO ESTÁ O SISTEMA FINANCEIRO 
ABERTO POR LÁ?
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Ambas são nações em desenvolvimento com 
um ritmo mais rápido de avanço tecnológico, que 
se evidencia na criação de novos modelos de ne-
gócio. Nos dois países, há um movimento forte 
de inclusão financeira, com um avanço um pouco 
maior na Índia. Já as abordagens de banco aber-
to são diferentes. O Brasil adotou uma abordagem 
formal orientada por regulamentação para o open 
banking, como fizeram o Reino Unido, a Europa e a 
Austrália. A Índia, por seu lado, adotou uma abor-
dagem para “facilitar” o open banking. Há uma 
tendência naquele país para utilização de agre-
gadores de contas, que são empresas financeiras 
não bancárias regulamentadas que gerenciam o 
consentimento do cliente e facilitam a troca de da-
dos autorizados entre provedores de informações 
financeiras e usuários. No entanto, a participação 
dos provedores não é obrigatória até o momento.

A ESTRUTURA TECNOLÓGICA É O ALICERCE QUE 
VIABILIZA O OPEN BANKING, TANTO PARA PERMI-
TIR E RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DE CONCESSÃO DE 
DADOS COMO PARA QUE O SISTEMA, EM SI, FUN-
CIONE. QUAIS AVANÇOS TORNARAM POSSÍVEL A 

IMPLEMENTAÇÃO DESSE NOVO MODELO? COMO A 
TCS TEM CONTRIBUÍDO PARA ISSO?

Podemos citar duas grandes soluções tecnoló-
gicas que contribuíram fortemente para o modelo 
de banco aberto. O gerenciamento de APIs – pa-
drões de interoperabilidade incluídos, tanto técni-
cos quanto semânticos, e a comunicação segura 
entre APIs (cibersegurança em geral).

A TCS tem essas áreas de foco principais como 
parte de nosso B&TS (business & technology servi-
ces) horizontal. A empresa implementou API banking 
para os clientes, mesmo antes do início do movimen-
to regulatório de open banking. A TCS é uma co-
laboradora do BIAN (Banking Industry Architecture 
Network), que fornece estruturas e modelos para 
organizar os recursos de negócios bancários. Nos úl-
timos anos, o BIAN tem se concentrado em definir 
APIs alinhadas com o modelo de domínio de servi-
ço. Estamos promovendo coinovação e colaboração 
aberta pelo nosso ecossistema.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS QUE O SISTEMA FINAN-
CEIRO ABERTO AGREGA AO SETOR DE SERVIÇOS FI-
NANCEIROS E BANCÁRIOS NO BRASIL? 

A intenção do sistema financeiro aberto é for-
necer aos clientes finais mais opções, melhor expe-
riência e conveniência, aumentar a competitividade 
e a inovação entre os players. Também traz maior 
eficiência (na troca de informações, jornadas do 
cliente, processos de negócios, conformidade). Ou-
tro benefício é contribuir para a inclusão financeira e 
reduzir as transações em dinheiro. Os bancos estão 
definindo e implementando suas estratégias para se 
beneficiar do open banking, buscam alavancar esse 
modelo por meio de ofertas (personalizadas), servi-
ços de valor agregado, como agregação de contas 
e bem-estar financeiro/gestão de finanças pessoais. 

Nesse novo cenário, os bancos, fintechs, bigte-
chs e outras empresas do setor integrarão os ser-
viços bancários às novas jornadas proporcionando 
melhores experiências aos clientes. A adoção de 
novos modelos de negócios criará novos fluxos de 
receita para os bancos e também vai gerar valor 
para seus clientes, aumentando os pontos de rela-
cionamento com o cliente e a fidelidade.
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES QUE 
O OPEN BANKING TRAZ PARA A EXPERIÊNCIA DOS 
CLIENTES? COMO A TCS CONTRIBUI  PARA ESSE PRO-
CESSO DE TRANSFORMAÇÃO?

Com o open banking, o cliente tem maior po-
der de escolha, maior transparência nas transações 
financeiras e uma melhor experiência como consu-
midor, por exemplo, para usar a interface/ aplicati-
vo/plataforma de sua preferência ou para ser capaz 
de mudar de fornecedor. O open banking propicia-
rá uma maior competitividade entre as instituições 
no que diz respeito a oferta e preços de produtos e 
serviços. A TCS tem uma vertical dedicada ao aten-
dimento do segmento financeiro, bem como de ou-
tras indústrias. Com nossa estratégia de Business 
4.0, podemos ajudar nossos clientes em todos os 
setores, incluindo fintechs e bigtechs, a alavancar o 
open banking e criar novas experiências para clien-
tes. Contribuímos por meio de implementações de 
APIs/BaaS (Banking as a Service) a serem utiliza-
das nas jornadas de experiência de clientes.

COMO ACREDITA QUE SERÁ A ADESÃO AO MODELO 
FINANCEIRO ABERTO NO BRASIL?

Com base na experiência de outras geografias, 
pode levar algum tempo para que os clientes en-
tendam o open banking e comecem a usá-lo. Ações 
de educação por parte do regulador e dos atores 
serão necessárias. 

COM O OPEN BANKING, COMO OS USUÁRIOS PO-
DEM EVITAR A EXPOSIÇÃO DE SEUS DADOS OU O 
ROUBO DE IDENTIDADE?

A conscientização e a educação sobre open 
banking para usuários finais são essenciais para a uti-
lização segura desse modelo. Além disso, os mecanis-
mos de governança e controle (por exemplo, diligên-
cia devida de integração, auditorias periódicas dos 
participantes, ações penais em caso de transgressão 
intencional e lapsos não intencionais dos participan-
tes etc.) são igualmente fundamentais.

Como parte da iniciativa de conscientização 
e de educação, o Brasil já entrou no ar com o site 
openbankingbrasil.org.br. Além disso, os bancos e 
outros participantes devem implementar práticas 

para educar os clientes sobre serviços bancários 
abertos e declarar os T&C (termos e condições) e 
divulgações quando o cliente for solicitado a com-
partilhar os dados. Proteção contra fraudes e riscos 
também deve ser ativada por meio da tecnologia.

O QUE VEM PELA FRENTE COM O OPEN BANKING? 
COMO A TCS ESTÁ SE ESTRUTURANDO?

O futuro do open banking será o open finan-
ce, que trará casos de uso inovadores em bancos 
e ampliará a participação para outros setores. Há 
uma tendência importante de as empresas avança-
rem além do seu setor de atuação, como empresas 
não financeiras que criaram seu aplicativo de paga-
mento, ao mesmo tempo que bancos passam a ven-
der produtos não bancários. Nesse cenário, o open 
banking contribuirá para a adoção e o crescimento 
de modelos de negócios que utilizam plataformas. 

A TCS definiu suas estruturas a fim de con-
tribuir para os novos modelos de negócios, acom-
panhando as tendências. Temos os centros de ex-
celência para abordar o open banking e iniciativas 
relacionadas a outros setores. A consultoria do Pla-
tform Business Model é uma oferta de nossa equi-
pe e a sua implementação é habilitada pela alavan-
cagem dos ecossistemas internos e de parceiros da 
TCS – por exemplo, TCS Interactive, TCS CoIN (Co-
-Innovation Network).

HÁ UMA TENDÊNCIA 
IMPORTANTE DE AS EMPRESAS 

AVANÇAREM ALÉM DO SEU 
SETOR DE ATUAÇÃO, COMO 

EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS 
QUE CRIARAM SEU APLICATIVO 

DE PAGAMENTO, AO MESMO 
TEMPO QUE BANCOS PASSAM 

A VENDER PRODUTOS  
NÃO BANCÁRIOS.
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Por Vera Aranha

A NUVEM 
NÃO É O LIMITE. 

É A SOLUÇÃO!

aws/embratel

Sólida parceria da AWS com a Embratel  
leva possibilidades robustas para a área de 

computação em nuvem, a qual, além de muito 
necessária nestes tempos de pandemia, traz 
confiança e credibilidade para os negócios

anuário brasileiro de bancos18
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NOS ÚLTIMOS ANOS, o acesso ilimitado aos 
vastos e essenciais serviços de cloud compu-
ting trouxe ao mercado corporativo um mun-
do de possibilidades para transpor barreiras e 
oferecer aos clientes soluções para todos os-
para os segmentos da economia. Nesse cená-
rio de pandemia, então, foi crucial. A computa-
ção em nuvem constituiu a válvula propulsora 
que conferiu robustez, segurança, confiança e 
credibilidade aos serviços que tiveram de ser 
adaptados e ganhar autonomia e agilidade 
para dar fluidez às diferentes 
implementações mais que ne-
cessárias, especialmente em 
um setor fundamental para 
não frear a economia, como é 
o caso do financeiro.

E, nesse cenário, o consu-
midor final só tem a ganhar. 
As soluções em nuvem têm 
vencido a resistência das insti-
tuições financeiras (IFs) e hoje 
integram a agenda dos prin-
cipais executivos dos bancos 
tradicionais, bancos digitais, 
fintechs e outros parceiros que 
buscam esse constante aper-
feiçoamento. 

Foi assim, recentemente, 
com a parceria estabelecida 
entre Claro, Embratel e AWS 
(Amazon Web Services) para a 
geração de novas oportunida-
des de negócios e para acele-
rar a adoção de aplicações 
baseadas em nuvem. Com 
o acordo, a AWS amplia sua participação na 
estratégia de inovação e de lançamentos de 
serviços e produtos da Claro, para aplicações 

voltadas para consumidores e para o merca-
do massivo, e da Embratel, marca que atende 
às verticais de grandes empresas e do gover-
no.  A primeira iniciativa é a adoção da tecno-
logia de computação em nuvem da AWS para 
implementação de um Centro de Excelência 
de Cloud (Cloud Center of Excellence – CCoE), 
com o objetivo de apoiar a criação de soluções 
em nuvem em diversas iniciativas, segmentos 
e portfólios da empresa.

Com abrangência nacional e capacidade 
para atender a todos os se-
tores, inclusive o financeiro, 
o acordo vai fomentar o uso 
de processamento de banco 
de dados, sistemas e aplica-
tivos para grande parte das 
empresas que estão em um 
movimento acelerado de mi-
gração para nuvem. Na Em-
bratel, por exemplo, o CCoE 
irá tratar as demandas por 
serviços profissionais espe-
cializados e consultivos que 
o desafio de estar na nuvem 
exige no processo de trans-
formação das empresas e no 
setor público. “Com o CCoE, 
fazemos toda a migração 
das aplicações e dados dos 
clientes de forma completa 
e integrada, com segurança 
e agilidade”, afirma Tomaz 
Oliveira, diretor-executivo 
de Alianças Estratégicas da 
Embratel. A parceria está 

possibilitando que a Embratel amplie ainda 
mais sua excelência na jornada de nuvem dos 
clientes. “Nossas soluções digitais, unidas ao 

AS SOLUÇÕES 
EM NUVEM TÊM 
VENCIDO A 
RESISTÊNCIA DAS 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS (IFS) 
E HOJE INTEGRAM 
A AGENDA DOS 
PRINCIPAIS 
EXECUTIVOS 
DOS BANCOS 
TRADICIONAIS, 
BANCOS DIGITAIS, 
FINTECHS E 
OUTROS PARCEIROS
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melhor da Cloud AWS, geram 
uma importante complemen-
tação, o que, em um momento 
como este, tem potencial para 
beneficiar clientes de todos os 
setores da economia”, destaca 
Oliveira.

É crescente a importân-
cia das aplicações em nuvem 
para o desenvolvimento e a 
evolução dos negócios. Isso 
tende a se ampliar com a 
chegada do 5G, capaz de fo-
mentar um aumento na cria-
ção de novas soluções digitais 
que serão baseadas em cloud, 
o que será crucial para reduzir latência, possi-
bilitar controle e automação de processos em 
tempo real e gestão inteligente do funciona-
mento de caixas eletrônicos, por exemplo.

A iniciativa das duas gigantes, parceiras no 
mercado de nuvem desde 2017, tem desper-
tado o interesse das empresas do segmento 
financeiro, gerando uma grande procura com 
boas negociações nesse setor. 

“A adoção de nuvem no segmento finan-
ceiro cresceu exponencial-
mente e está transformando 
a indústria. Um dos principais 
motivos para as instituições 
financeiras usarem a AWS é 
sua flexibilidade, escalabili-
dade, ótimo custo-benefício 
e segurança. A nuvem tam-
bém permite um alto nível de 
inovação, pois há maior agi-
lidade e segurança para tes-
tar novos processos e, assim, 
serviços podem ser lançados 
mais rapidamente”, afirma 
Cleber Morais, diretor-geral 
para Setor Corporativo da 
AWS no Brasil.

Juntamente com a Embratel, 
a AWS vem desenvolvendo ino-
vações com arquiteturas basea-
das em microsserviços capazes 
de atender aos mais diversos 
setores. A parceria permite tam-
bém que a Embratel capacite 
instituições financeiras a ofere-
cer experiências ao cliente, for-
necendo um conjunto mais am-
plo de ferramentas inovadoras 
e seguras.

O DESAFIO DO OPEN BANKING
O open banking já é uma 

realidade na ciranda finan-
ceira. E chega provocando mudanças e ofe-
recendo novas experiências ao consumidor, 
seja em serviços, seja em produtos e ofertas 
personalizadas. Para Morais, esse movimento 
desafia instituições já estabelecidas a ofere-
cer experiências ainda melhores e taxas mais 
competitivas frente aos demais participantes. 
“Nesse universo, a computação em nuvem ofe-
rece a segurança e a elasticidade necessárias 
para garantir a conformidade regulatória e a 

proteção aos dados de insti-
tuições de todos os tamanhos”, 
enfatiza o principal executivo 
da AWS no Brasil.

A AWS auxilia clientes do se-
tor financeiro a atender aos 
mais rigorosos requisitos regu-
lamentares de conformidade e 
segurança. Dessa forma, pode 
garantir a continuidade dos 
negócios e projetar aplicativos 
altamente resilientes usando o 
mais amplo conjunto de com-
putação global, armazenamen-
to, banco de dados, análises, 
aplicativos e serviços de im-
plantação disponíveis.

Tomaz Oliveira, diretor-executivo de 
Alianças Estratégicas da Embratel

Cleber Morais, diretor-geral para 
Setor Corporativo da AWS no Brasil
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Na opinião de Oliveira, o open banking traz 
alguns desafios ao setor de finanças, entre eles 
a necessidade de as instituições abrirem seus 
dados, por intermédio de APIs, para outras em-
presas por solicitação dos clientes. “O que impli-
ca um grande processamento em nuvem, que 
é uma habilitadora dessa infraestrutura, junta-
mente com controle de segurança. Embratel e 
AWS estão prontas para esses desafios, apoian-
do as empresas do setor para que possam cum-
prir os regulamentos do Ban-
co Central, enquanto buscam 
novas oportunidade de cres-
cimento. 

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA
Embora seja um dos seto-

res mais visados por ataques 
cibernéticos, o segmento fi-
nanceiro é também um dos 
que mais aplicam soluções 
de segurança e inovações 
tecnológicas. E a nuvem já se 
comprovou como uma tecno-
logia muito segura. “A nuvem 
entrega todas as certifica-
ções e padrões necessários 
ao setor financeiro e, por meio dos serviços da 
Embratel, conseguimos garantir a aplicação de 
todas as políticas e melhores práticas em gestão 
e compliance na configuração das ferramentas 
nativas disponíveis para suportar a segurança 
em todos os seus pilares”, reforça Oliveira. Entre 
outros recursos, a companhia faz monitoramen-
to constante, para fornecer a máxima segurança 
e observância à LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados), mitigando riscos de vazamento de infor-
mações.

E ONDE ENTRA O ESG NESSE CENÁRIO?
As métricas de ESG (em inglês environmen-

tal, social, and governance) estão cada vez mais 
no radar de todo o mercado corporativo. E o 

É UM DESAFIO 
DE INOVAÇÃO. A 
PARCERIA ENTRE AWS 
E EMBRATEL AJUDA 
AS INSTITUIÇÕES A 
ABRAÇAR OS DESAFIOS 
E OPORTUNIDADES 
QUE AS TECNOLOGIAS 
MAIS INOVADORAS 
TRAZEM”

segmento financeiro também busca parceiros 
que se preocupam com elas. “Com essa parce-
ria, vamos fortalecer ainda mais a governança 
das empresas. A nuvem fomenta o crescimento 
de negócios e auxilia no ajuste da infraestru-
tura das empresas de acordo com a deman-
da respondendo muito rapidamente em um 
mercado em expansão. Ela traz inovações e 
possui ferramentas para gestão financeira de 
seu uso que também auxiliam na governança 

das empresas”, diz o dire-
tor-executivo de Alianças 
Estratégicas da Embratel. 
“Pelo lado social, a nuvem 
possibilita maior acesso a 
serviços financeiros, uma 
vez que tanto democrati-
za a adoção de tecnolo-
gias por novas empresas, 
ampliando as opções do 
consumidor, quanto facili-
ta o acesso e a comunica-
ção da população com as 
instituições” complemen-
ta o executivo.

Para o diretor-geral da 
AWS, o ESG vai além de 

um desafio regulatório. “É um desafio de ino-
vação. A parceria entre AWS e Embratel ajuda 
as instituições a abraçar os desafios e opor-
tunidades que as tecnologias mais inovadoras 
trazem e a desenvolver soluções que irão ace-
lerar os roteiros de ESG. O uso da nuvem é útil 
para experimentar, com agilidade e significa-
tivo custo-benefício, novas soluções para aten-
der às necessidades de clientes e investidores 
em rápida evolução”, define ele.

BENEFÍCIOS DOS SERVIÇOS EM NUVEM
Mas o que esperar de benefícios gerados 

pelos serviços em nuvem para as instituições 
financeiras, sejam elas novos entrantes, pe-
quenos, médios e grandes? Segundo Morais, 
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BTG e Banco Fibra, a potencializar suas ofertas 
com a agilidade da nuvem”, finaliza Morais.

Para o executivo da Embratel, a inclusão 
social e financeira está diretamente ligada 
à maior competição entre as empresas do 
mercado e à simplicidade na experiência de 

uso dos serviços oferecidos 
por essas companhias. “A 
nuvem abre a oportunida-
de de integração, criação 
de aplicativos e sistemas 
de pagamento que ajudam 
a democratizar o acesso a 
serviços financeiros pela po-
pulação, agilizando proces-
sos.” Com a cloud, empre-
sas menores e fintechs, por 
exemplo, podem usufruir 
de acesso ao poder compu-
tacional da nuvem, adotar 
tecnologias em cloud, como 
atendimento omnichannel 
ao cliente, e entregar a mes-
ma qualidade de grandes 
instituições financeiras, am-
pliando o alcance da popu-
lação a serviços financeiros. 

“os bancos digitais fazem um movimento 
disruptivo no mercado, com agilidade na 
criação de novos serviços e o foco em 
experiências personalizadas. Isso foi 
importante para direcionar bancos 
tradicionais que passam pelo proces-
so de transformação digital. Hoje, em 
todo o mundo, empresas de tecnologia 
financeira usam a AWS para transformar os 
serviços. Acessar uma infraestrutura segura 
e resiliente em um modelo pay-as-you-go 
torna mais fácil construir e dimensionar solu-
ções robustas rapidamente”.

Já Oliveira sinaliza que a integração de 
serviços de telecomunicações, soluções digi-
tais e o processamento de nuvem aceleram a 
jornada de transformação digital de IFs de to-
dos os portes e natureza de negócios. Entre os 
maiores benefícios da parceria entre Embratel 
e AWS para as instituições financeiras, estão a 
excelência nos serviços e a disponibilização de 
um portfólio completo de soluções das duas 
empresas. 

Um ponto de sinergia 
importante entre as duas 
empresas está na inclusão 
social e financeira. “Acredita-
mos que tanto os indivíduos 
quanto as empresas preci-
sam ser capazes de abrir e 
gerenciar suas finanças a dis-
tância. Assim, os aplicativos 
de autoatendimento basea-
dos na tecnologia de nuvem 
ajudam as empresas a forne-
cer essa tecnologia com mais 
agilidade. Em médio e longo 
prazo, isso pode impactar de 
maneira positiva a inclusão 
social e financeira. No Brasil, a 
AWS apoia de fintechs a ban-
cos tradicionais, como Itaú, 
Nubank, GuiaBolso, Ebanx, 

“A NUVEM ABRE A 
OPORTUNIDADE 
DE INTEGRAÇÃO, 
CRIAÇÃO DE 
APLICATIVOS E 
SISTEMAS DE 
PAGAMENTO 
QUE AJUDAM A 
DEMOCRATIZAR 
O ACESSO 
A SERVIÇOS 
FINANCEIROS PELA 
POPULAÇÃO.”
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sua empresa 
+nossa nuvem = CLIENTES

felizes

A solução Genesys Cloud™ empodera seus clientes,
entregando experiências extraordinárias a todos, 
de qualquer lugar, em qualquer hora.

Acesse: genesys.com/pt-br 
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Elias Rogério da Silva, presidente da Diebold Nixdorf, afirma que o 
equipamento está deixando de ser um simples dispensador de dinheiro 

para se transformar num vetor de inclusão bancária e social

ATMS AVANÇAM NAS  
PRÁTICAS ESG E MARCAM  

SEU LUGAR NUMA SOCIEDADE 
AINDA DIVIDIDA ENTRE O 

DINHEIRO FÍSICO E O DIGITAL

por Ademir Morata 

ALGUÉM SAI PARA TRABALHAR apressado e se 
esquece de deixar em casa o dinheiro suficiente 
para as necessidades do dia. Essa pessoa, então, 
vai ao internet banking, manda uma autorização 
para a empregada efetuar um saque por meio de 
um QR code. A funcionária se dirige a um ATM 
(automatic teller machine, o popular caixa eletrô-
nico), faz a retirada e assim obtém o recurso para 
comprar o que for preciso. A cena enfoca uma ope-
ração que começou na web, passou pelo mobile e 
terminou num ATM, e explica por que, mesmo com 
o avanço das formas de pagamento digitais, os 
ATMs continuam exercendo papel fundamental na 
estrutura cada vez mais multicanal que se forma na 
indústria financeira. 

O exemplo é apresentado pelo presidente da 
Diebold Nixdorf no Brasil, Elias Rogério da Sil-
va, nesta entrevista. Nela, o executivo comenta a 
transformação em curso no conceito de uso desses 
equipamentos por conta da introdução dos cha-
mados recicladores de notas e, principalmente, o 

avanço da indústria na área das iniciativas ESG (si-
gla do inglês environmental, social and governan-
ce, métrica criada para avaliar o desempenho das 
empresas nas áreas ambiental, social e de gover-
nança, como o nome diz) e sua colaboração com os 
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 
da Organização das Nações Unidas (ONU), na área 
da inclusão financeira. 

NO CENÁRIO ATUAL DE TRANSFORMAÇÃO NA IN-
DÚSTRIA FINANCEIRA, COM CADA VEZ MAIS INS-
TRUMENTOS DIGITAIS DE PAGAMENTO GANHAN-
DO MERCADO (PIX, LINKS, CARTÕES E CARTEIRAS 
DIGITAIS), QUAIS SÃO AS OPORTUNIDADES E DE-
SAFIOS PARA O SETOR DE ATMS?
É importante contextualizar que a Diebold Nixdorf 
é uma empresa global americana com mais de 160 
anos de existência. Pelo menos nos últimos 50 anos, 
ela tem trabalhado fortemente focada no segmento 
financeiro, sendo líder mundial na automação ban-
cária e, mais recentemente, nos últimos quatro ou 
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O VOLUME TOTAL DE 
TRANSAÇÕES CRESCE 

EXPONENCIALMENTE NOS 
CANAIS DIGITAIS, MAS,  

PELO MENOS NOS ÚLTIMOS 
CINCO OU SEIS ANOS, O 
NÚMERO ABSOLUTO DE 

TRANSAÇÕES NOS ATMS TEM 
SE MANTIDO ESTÁVEL.

cinco anos, por meio de um processo de aquisição, 
entrou também na área de automação comercial do 
mercado de varejo. Dessa forma, temos vivenciado 
a transformação da indústria no mundo. Hoje, esta-
mos presentes em mais de 120 países. 

Nesse contexto, a unidade brasileira tem uma 
importância muito grande. Ela é a terceira maior 
subsidiária do mundo, ficando atrás somente dos 
Estados Unidos e da Alemanha em termos de vo-
lume de negócios e faturamento. E vale ressaltar 
que a indústria financeira brasileira tem muito a 
ensinar para os mercados mundiais por tudo o que 
vivemos aqui, como hiperinflação, consolidação 
dos bancos e mais recentemente o processo de 
transformação digital.

Um fato a ressaltar é que, apesar do avanço 
do digital, da moeda virtual e das transações sem 
dinheiro, existem ao redor do mundo sociedades 
cashless e outras, mesmo no mundo desenvolvido, 
ainda baseadas em cash. Um exemplo é a Alema-
nha, que é uma cash society. Eles usam o dinheiro. 
O Brasil é uma cash society, a despeito de existirem 
todos esses mecanismos. 

Prova disso é que os relatórios anuais da Fe-
braban, que trazem os volumes de transações dos 
bancos, mostram que o volume total de transações 
cresce exponencialmente nos canais digitais, mas, 
pelo menos nos últimos cinco ou seis anos, o núme-
ro absoluto de transações nos ATMs tem se man-
tido estável. 

Em função de diversos estudos, também acre-
ditamos em algo que chamamos internamente de 
long tail of cash. Ou seja, ainda tem um período 
longo no qual continuará havendo oportunidade 
para os ATMs convencionais. 

Diante desse cenário, nosso posicionamento 
é o de uma empresa que dispõe de tecnologia de 
hardware, software e serviços para conectar o mun-
do do dinheiro físico ao mundo do dinheiro digital.

COMO FUNCIONA ESSA CONEXÃO NA PRÁTICA? 
Podemos usar o conceito de transação multica-
nal. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que 
saiu para o escritório e esqueceu que deveria ter 
deixado 200 ou 300 reais para uma assistente em 
casa fazer a feira e comprar as coisas de que preci-
sava naquele dia. Com os nossos sistemas, se isso 
acontecer, essa pessoa pode chegar ao escritó-
rio, ir ao computador, entrar no internet banking, 
mandar uma autorização única para o celular da 
assistente. Com isso, ela pega essa autorização, 
provida de um QR code, vai a um ATM e faz um 
resgate por meio de uma transação única daquele 
valor que foi autorizado. 

Então, a operação é totalmente multicanal. Co-
meçou pela internet, passou pelo celular e termi-
nou em um ATM. Isso mostra como as tecnologias 
se interconectam. A essência do nosso trabalho é 
simplificar a vida das pessoas nas suas interações 
com os bancos e/ou com o varejo. 

ISSO ENTÃO DEMONSTRA QUE EXISTE UMA TENDÊN-
CIA DE QUE OS ATMS ESTEJAM EVOLUINDO PARA SE 
INTEGRAR CADA VEZ MAIS A ESTRUTURAS MULTICA-
NAIS E AOS NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS? 
Sim. Os ATMs estão deixando de ser simples dis-
pensadores de dinheiro. Um exemplo é a tecnologia 
que estamos trazendo para o Brasil de reciclagem 
de moedas. Só para contextualizar, o fato é que, 
para um caixa eletrônico estar funcionando existe 
toda uma cadeia de logística destinada a garantir 
sua eficiência e, nesse processo, um dos elos im-
portantes é o transporte de valores. É necessário 
garantir que haja dinheiro no equipamento na hora 
em que alguém for até ele para fazer o saque. E 

entrevista
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isso é uma operação complexa e cara. Não adianta 
a máquina estar no ar e não ter o dinheiro. 

Então, essa tecnologia da reciclagem funcio-
na da seguinte forma. Alguém se dirige a um caixa 
eletrônico para fazer um depósito de 2 mil reais na 
máquina. Essa operação, quando feita no modelo 
tradicional, exigia o preenchimento de um envelope 
e a colocação das notas dentro dele. Dessa forma, 
esse recurso só seria disponibilizado na conta do 
depositante no dia seguinte e era necessária a in-
tervenção de um funcionário da instituição finan-
ceira para contar, verificar se não havia nota falsa e 
só então contabilizar.

Com a nova tecnologia de reciclagem e reconheci-
mento de notas, a pessoa vai à máquina, coloca aque-
les 2 mil reais sem envelope, inserindo o dinheiro dire-
to no equipamento. A máquina valida, identificando 
inclusive se existe alguma nota falsa, contabilizando 
apenas o valor correspondente às notas verdadeiras, 
e esses recursos ficam disponíveis imediatamente 
para outros usos. Na sequência, outra pessoa vem 
fazer um saque de 500 reais e tem grande chance de 
pegar as notas correspondentes a esse valor do mon-
tante de 2 mil reais que o outro cliente havia deposi-
tado. Esse é o conceito da reciclagem. 

Com isso, fazemos com que a necessidade do 
reabastecimento seja, em alguns casos, até me-
tade do que era antes de haver essa tecnologia. 
Então, a máquina fica mais disponível, mais bem 
abastecida, e isso vai exigir um número menor de 
visitas do carro-forte para reabastecer esse caixa, 
o que também acaba inserindo nosso segmento no 
âmbito da sustentabilidade e de aspectos ligados 
ao conceito ESG. 

PODEMOS ENTÃO CONSIDERAR ESSA TECNOLOGIA 
UMA RESPOSTA AOS QUE AFIRMAM QUE, DO PONTO 
DE VISTA DA SUSTENTABILIDADE, OS PAGAMENTOS 
ELETRÔNICOS SÃO MAIS ADEQUADOS POR ELIMI-
NAREM, ALÉM DA PRÓPRIA CONFECÇÃO DAS NOTAS, 
PROCESSOS COMO A LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO E 
RECOLHA DESSES NUMERÁRIOS? 
Creio que sim. Inclusive a usabilidade e a experiên-
cia do cliente ficam melhores. E é uma transação 
que também tem um componente de segurança 

bastante importante. É suficiente comparar uma 
transação dessas com a que era feita com o uso do 
envelope. Para o banco é mais seguro, mais eficien-
te e também mais barato porque elimina a necessi-
dade de interferência humana no processo. 

Essa tecnologia está embarcada numa nova fa-
mília de produtos que lançamos mundialmente no 
ano passado e que está vindo este ano para o Brasil. 
Ela é chamada de ATMs DN Series™, e tem muitas 
outras características voltadas para ações ESG. Por 
exemplo, as máquinas são confeccionadas com a 
utilização de materiais reciclados e recicláveis. Outra 
característica importante é o fato de que, em média, 
os novos terminais são 25% mais leves que a maio-
ria dos equipamentos tradicionais – o que ajuda a 
reduzir as emissões de CO² na fabricação, no pro-
cessamento e até no transporte de componentes e 
terminais. Também utilizam LEDs de última geração 
e sistemas elétricos altamente eficientes, permitin-
do, em geral, economia de energia de até 50% em 
comparação com os ATMs tradicionais.

Dessa forma, a empresa já evitou a emissão de 
mais de 16.500 toneladas de CO². Tudo isso olhan-
do para a construção desse mundo mais sustentá-
vel e aderente aos princípios do ESG. 
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A DIEBOLD NIXDORF ANUNCIOU RECENTEMEN-
TE A RECICLAGEM DE QUASE 8 MIL TONELADAS DE 
EQUIPAMENTOS NO BRASIL, ALEMANHA E AMÉRI-
CA DO NORTE. É POSSÍVEL DESCREVER QUE TIPO 
DE MATERIAL É RECICLADO E COMO FUNCIONA O 
PROGRAMA?
O equipamento físico é feito de parte plástica in-
jetável, tem parte metálica e componentes eletro-
mecânicos, sendo que todos eles podem ser reu-
tilizados de alguma forma. Trabalhamos com uma 
cadeia de fornecedores que são aderentes também 
a esse princípio. A parte interna, onde existem os 
numerários, as engrenagens, as correias, também 
pode ser incluída nesse conceito. Essas 8 mil tone-
ladas foram recicladas seja no nosso processo de 
manufatura, seja no de prestação de serviços. 

ALÉM DESSAS AÇÕES MATERIAIS DE FABRICAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS, VOCÊ ACREDITA QUE OS ATMS 
PODEM SER VISTOS COMO INSTRUMENTOS IMPOR-
TANTES EM OUTRAS DIMENSÕES DOS ODS DA ONU, 
COMO A INCLUSÃO FINANCEIRA, POR EXEMPLO? EM 
QUE SENTIDO? 
Eu diria que há uma aderência de 100%. No Brasil, 
temos mais de 5.500 municípios. Os bancos a que 
atendemos possuem equipamentos espalhados 
pelos mais longínquos rincões do país. Em muitas 
comunidades, o banco é o nosso ATM. Às vezes, 
o banco é o terminal lotérico, também fabricado 
pela Diebold Nixdorf. O modelo das loterias é um 
modelo perfeito de inclusão bancária porque a 
pessoa vai fazer uma aposta e já leva uma conta 
para pagar. O terminal é financeiro de inclusão. A 
pessoa pode nem ter uma conta bancária. Então, 
efetivamente o autosserviço é um meio de inclu-

são bancária. Sem sombra de dúvida, esses equi-
pamentos trabalham no esforço de inclusão social 
e inclusão bancária. 

COM A REGULAMENTAÇÃO DO OPEN BANKING, POR 
EXEMPLO, PODE AUMENTAR O USO DO ATM COMO 
INSTRUMENTO DE INCLUSÃO? 
Esse movimento visa suavizar o oligopólio das gran-
des instituições no atendimento ao cidadão. O con-
ceito aprofunda a ideia de que a qualquer hora e 
em qualquer lugar é possível realizar as transações 
financeiras. Ele incentiva ainda mais a vida das fin-
techs entregando o serviço bancário de uma forma 
mais simples, mais barata e mais descomplicada. 
Então, vejo que o ATM é uma peça dessa cadeia de 
valor porque, na prática, fazemos uma boa parte 
das transações com celular, vez ou outra usamos o 
internet banking e vamos com relativa periodicida-
de a um terminal de ATM para efetuar um saque a 
fim de não ficarmos totalmente sem dinheiro. 

Mesmo no mercado mundial, segundo pesqui-
sas que fizemos, mais de 70% das transações co-
merciais são feitas em dinheiro. E mais de 68% dos 
brasileiros recebem seu salário em dinheiro. 

Uma coisa que temos de respeitar é o aspec-
to cultural. Podemos fazer tudo sem o dinheiro? A 
resposta é sim, podemos. Mas vamos fazer tudo 
sem o dinheiro? Aí a resposta é não. Justamente 
porque tem o aspecto cultural, que não se muda 
do dia para a noite. 

Então, creio que sim. O ATM é e será cada vez 
mais um vetor de inclusão bancária e também de 
inclusão social. 

MESMO NO MERCADO 
MUNDIAL, MAIS DE 70% DAS 

TRANSAÇÕES COMERCIAIS 
SÃO FEITAS EM DINHEIRO. 

E MAIS DE 68% DOS 
BRASILEIROS RECEBEM SEU 

SALÁRIO EM DINHEIRO.

entrevista
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autoatendimento
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Os ATMs deixarão de estar dentro das agências 
e se transformarão nas próprias agências

Por Ademir Morata

EM UM FUTURO QUE PROMETE ser 
dominado por meios de pagamen-
to tão eletrônicos quanto Pix, cartões 
virtuais, carteiras digitais, links e até 
criptomoedas, é fácil sentenciar que 
o serviço de autoatendimento, so-
bretudo aquele no qual o principal 
objetivo é sacar, depositar ou fazer 
qualquer tipo de transação com di-
nheiro em papel, terá um grande 
desafio para continuar relevante. Os 
especialistas do setor sabem disso, 
mas não se assustam. Muito pelo 
contrário. Já vislumbram soluções 
totalmente adaptadas para esses 
novos tempos e apostam numa ofer-
ta de serviços que promovam a liga-
ção do digital com o físico. A avalia-
ção é que essa receita será suficiente 
para garantir não só a sobrevivência 
como uma expansão significativa 
dos negócios no segmento. 

“Eu, como consumidor, quero re-
ceber e pagar como eu quiser. Eu, 
como lojista, também quero receber 
e pagar como eu quiser.” Com essas 
definições, o diretor de Inovação da 
Saque e Pague, Nori Lermen, resume 
o caminho que a indústria precisa 
seguir para satisfazer todo tipo de 
cliente. Ou seja, proporcionar todas 
as condições para que as transações 
ocorram, quer seja de forma digital, 
quer seja de forma física.

O executivo complementa afir-
mando que há três tipos básicos de 
público que devem permanecer coe-
xistindo por muito tempo. Um deles 
é formado por pessoas que querem 
fazer operações 100% digitais. Outro 
contingente compõe-se de consu-
midores que conseguem trabalhar 
tranquilamente tanto com os ins-
trumentos digitais quanto com os 

sem toque, sem cartões,  
mas com orientações por vídeo
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AUTOATENDIMENTO:
A RENOVAÇÃO DO
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autoatendimento

físicos. Já o terceiro grupo é mais conservador e 
prefere operar no formato físico tradicional.   

“Por isso o ecossistema da Saque Pague 
foi construído, e está sendo cada vez mais 
preparado, para prover um ambiente com-
plementar entre o físico e o digital”, diz. 

A Saque e Pague possui mais de 2 mil cai-
xas automáticos instalados em mais de 300 
cidades brasileiras, sendo que em mais de 
100 delas os equipamentos da empresa são 
as únicas opções de autoatendimento. 

Em concordância com a avaliação de Ler-
men, o gerente de Soluções de Hardware da 
Diebold Nixdorf, Matheus Neto, afirma que, 
embora o índice de transações mobile con-
tinue crescendo rapidamente, esses números 
se referem sobretudo a operações ligadas 
à obtenção de informações, como consultas 
e extratos. “A maior parte dos estudos mos-
tra que, apesar da diminuição no volume de 
transações em ATMs, os valores das opera-
ções de saques estão aumentando”, diz.

A Diebold Nixdorf é líder mundial na fabri-
cação de ATMs e está presente em mais de 

100 países, em parceria com algumas das 100 
maiores instituições financeiras e com os 25 
maiores varejistas do mundo. “Embora chame 
a atenção o fato de os mendigos na China já 
pedirem e receberem esmola por meio de QR 
Code no telefone celular, a verdade é que nas 
democracias talvez esse movimento de digita-
lização total seja mais difícil e o papel-moeda 
permaneça totalmente relevante por um longo 
tempo. Mas isso não significa que a indústria 
não vá passar, ou que já esteja passando, por 
uma grande transformação. Isso está ocorren-
do e, na prática, leva a uma configuração na 
qual o ATM deixa de estar dentro da agência 
para ser ele mesmo a própria agência”, diz.

CAMINHOS PARA NOVOS NEGÓCIOS
Nesse aspecto, a Saque e Pague já ofere-

ce um vislumbre de como será o autoatendi-
mento do futuro por meio do Espaço Saque 
e Pague, agência 100% digital que atende 
aos clientes do BanPará, em Belém, mas que 
também realiza transações para clientes de 
outros bancos e fintechs. 
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“O AUTOATENDIMENTO 
SEMPRE DESEMPENHOU 
PAPEL IMPORTANTE  
EM TERMOS DE 
INCLUSÃO FINANCEIRA 
NO BRASIL E EM 
OUTROS PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO. 
COM O AVANÇO 
DA TECNOLOGIA, 
ESSE SISTEMA TERÁ 
CONDIÇÕES DE 
AMPLIAR AINDA MAIS 
SUA FUNÇÃO SOCIAL”

No local, os clientes têm 
à disposição terminais de 
autoatendimento em que 
podem realizar sozinhos  
todos os serviços ofereci-
dos tradicionalmente pelas 
agências físicas. Ao todo, 
são mais de 40 transações, 
que incluem a emissão de 
cartão de conta corrente 
e depósitos e pagamen-
tos de contas em dinheiro 
diretamente no terminal, 
sem necessidade de usar 
envelope, entre outras. 

“Desenvolvemos um es-
paço preparado para ser-
vir os clientes sem que haja 
a necessidade de nenhu-
ma participação humana 
presencial. Nele, o autoa-
tendimento é total e, caso 
haja a necessidade de al-
guma orientação profissional, isso pode ser  
feito por vídeo”, explica Nori Lermen.

De acordo com o executivo, uma nova 
agência-conceito com essas características 
será inaugurada pela empresa em agosto, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São 
Paulo. 

Matheus Neto, por sua vez, lembra que 
a tecnologia dos recicladores de notas que 
passaram a fazer parte dos ATMs foi fun-
damental para proporcionar essa indepen-
dência da atuação humana. “Antes desse 
sistema, as máquinas operavam com o uso 
do envelope. Isso fazia com que aquelas no-
tas ficassem presas e bloqueadas dentro do 
terminal até que uma pessoa fosse até ele, 
retirasse o numerário e fizesse o processa-
mento. Agora não. As notas são inseridas 
diretamente no ATM, caem de imediato na 
conta do beneficiário e ficam à disposição 
para outras transações, reduzindo a necessi-
dade de dinheiro em circulação e de logística 

para reabastecimento 
dos ATMs”, explica.

Lermen adverte, no 
entanto, que a nova 
configuração da indús-
tria financeira no Brasil 
exigirá ainda muitos ou-
tros avanços tecnológi-
cos, que já estão sendo 
estudados, como o pro-
tagonismo do QR Code e 
dos mini-ATMs. 

Segundo ele, a mas-
sificação cada vez maior 
do uso do Pix e a inclu-
são de novas funciona-
lidades nesse meio de 
pagamento ampliará a 
necessidade de ofere-
cer às pessoas melhores 
condições para utilizá-
-lo. Sua visão é de que, 
em um futuro breve, o 

QR Code ocupará uma posição de lideran-
ça na preferência das pessoas para realizar 
suas transações. Diante dessa possibilidade, 
já é possível trabalhar com a tendência de 
que os ATMs sejam utilizados sem a neces-
sidade de toques na tela do equipamento 
(touchless) nem cartões (cardless). Ou seja, 
bastará posicionar o smartphone na dire-
ção de um leitor para realizar as operações 
desejadas. “Por outro lado, opções como o 
Saque Pix, por exemplo, exigirão a oferta de 
mini-ATMs interligados aos caixas dos esta-
belecimentos para permitir que os usuários 
retirem dinheiro no mesmo local onde fazem 
suas compras”, explica. 

“O autoatendimento sempre desempe-
nhou papel importante em termos de inclu-
são financeira no Brasil e em outros países 
em desenvolvimento. Com o avanço da tec-
nologia, esse sistema terá condições de am-
pliar ainda mais sua função social”, conclui 
Matheus Neto.
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O FUTURO DO 
PLANETA E DAS 
PESSOAS NÃO 
PODE ESPERAR

esg

ESG:
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O mercado financeiro avança, mas falta 
muito para atingir a maturidade em questões 
ambientais, sociais e de governança Por Edilma Rodrigues

A PREOCUPAÇÃO COM QUESTÕES AMBIENTAIS, sociais e de governança nas 
empresas, o ESG, do inglês environmental, social, and governance, entrou na 
agenda do setor financeiro e bancário. Diversas iniciativas têm sido divulga-
das por instituições e startups desse mercado. No entanto, segundo o Guia 
dos Bancos Responsáveis, o desempenho médio dos nove maiores bancos 
brasileiros, numa escala de 0 a 10, ficou em 3,2. Ou seja, apenas “32% res-
ponsável”. Embora o resultado seja baixo, foram identificados im-
portantes avanços desde a última pesquisa realizada em 2018.

Esse estudo, feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), em parceria com Conectas Direitos Humanos, Ins-
tituto Sou da Paz e Proteção Animal Mundial, e lançado em fevereiro de 
2021, avaliou 18 temas das políticas de sustentabilidade desses bancos em 
relação às empresas que financiam ou nas quais investem.
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As práticas ESG precisam avançar não ape-
nas nos bancos. Segundo Hugo Bethlem, CEO 
do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), 
o país está cinco anos atrasado na corrida para 
consolidar esses padrões. Bethlem se refere à 
data, setembro de 2015, em que foram instituídos 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs), do Pacto Global da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), que visa alcançar um mundo 
mais justo e sustentável até 2030, os quais estão 
listados no quadro abaixo: 

efetivas de cuida-
do com o ecossis-
tema ambiental e 
social.” Para ele, no 
Brasil existe muito 
greenwashing, ou 
seja a apropria-
ção de virtudes 
ambientalistas por 
parte de organi-
zações ou pessoas, 
pelo uso de técni-
cas de marketing 
e relações públi-
cas, e socialwashing, a prática que visa melho-
rar a reputação de uma empresa por meio de 
iniciativas de responsabilidade social que não 
são realmente eficazes ou têm meramente um 
objetivo de retorno econômico. “Agora se discute 
até ESGwashing, ou seja, investidores e analistas 
financeiros ainda sabem muito pouco sobre ESG, 
assim como as empresas”, avalia.

Ao comentar os ODSs, Bethlem diz que falta o 
ODS 0, que trataria da elevação da consciência 
das pessoas e dos líderes para que as empresas 
possam efetivamente atender aos demais ODSs. 
Sobre o 16o, Bethlem diz que poucos o enten-
dem como um ODS de negócios, mas o classi-
fica como extremamente relevante por instituir 
como alvo a paz, a justiça e instituições eficazes. 
E, portanto, ser anticorrupção, antivandalismo, 
anti-hacker etc. 

De todo modo, as emissões brasileiras de ga-
ses de efeito estufa subiram 9,6% em 2019, se-
gundo o Seeg (Sistema de Estimativas de Emis-
sões de Gases de Efeito Estufa), divulgado em 
novembro de 2020, ano em que o país lançou na 
atmosfera 2,17 bilhões de toneladas brutas de di-
óxido de carbono contra 1,98 bilhão em 2018. O 
nível de CO2, em maio de 2021, atingiu um recor-
de histórico desde que começou a ser medido 
há 63 anos pelo Observatório da Agência Nacio-
nal Oceânica e Atmosférica (Noaa), no Havaí. A 
concentração de CO2 ultrapassou a marca de 419 
ppm (partes por milhão). 

esg

OS 17 OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

1. Erradicação da pobreza 
2. Erradicação da fome 
3. Saúde e bem-estar
4. Educação com qualidade
5. Igualdade de gênero 
6. Água potável e saneamento para todos
7. Energia limpa e acessível
8. Emprego digno e crescimento econômico
9. Indústria, inovação e infraestrutura
10. Redução das desigualdades 
11. Cidades e comunidades sustentáveis 
12. Consumo e produção responsáveis
13. Combate às alterações climáticas
14. Vida debaixo da água
15. Vida sobre a Terra
16. Paz, justiça e instituições fortes
17. Parcerias e meios de implementação

Apesar desse atraso, de acordo com Beth-
lem, dá tempo de tomar ações efetivas para 
acabar com a pobreza, promover a prosperida-
de e o bem-estar para todos, proteger o meio 
ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. 
“Falta muito a fazer. Hoje, as empresas ainda es-
tão preocupadas com a maximização do retor-
no para o acionista e para o investidor no curto 
prazo, o que é incompatível com o ESG. Já no 
longo prazo, é totalmente compatível com ações 

Hugo Bethlem, CEO do Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil (ICCB)
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O fato é que as empresas que não in-
vestirem em ações ambientais, sociais e de 
governança, não importa de que segmen-
to sejam, podem perder negócios e, mes-
mo, deixar de existir. A pressão internacio-
nal tende a ser forte e a considerar essas 
iniciativas essenciais nas análises de riscos 
e nas decisões de investimentos. Até 2025, 
57% dos ativos de fundos mútuos na Europa 
estarão em fundos que levam em conta os 
critérios ESG, segundo estudo da PwC.

Além disso, as gerações mais novas veem 
essas iniciativas como cruciais tanto na decisão 
de compra como no relacionamento com as em-
presas, e ao liderar organizações mais preocu-
padas com seu entorno. Estudo da Economist In-
telligence Unit (EIU), realizado a pedido do World 
Wildlife Fund (WWF, Fundo Mundial para a Na-
tureza), em 54 países, onde vive 80% da popula-
ção mundial, em um período de cinco anos (2016-
2020), mostra aumento de 71% em pesquisas na 
internet por produtos sustentáveis, com cresci-
mento contínuo, mesmo durante a pandemia 
da Covid-19. A busca por produtos sustentáveis é 
uma tendência global de consumo. 

Mas o que o setor de serviços bancários e fi-
nanceiros tem feito? Listamos na página a se-
guir algumas iniciativas de instituições no Bra-
sil, que, de alguma forma, atendem aos ODSs, 
como erradicação da fome e combate às alte-
rações climáticas. 

Há, sem dúvida, muito a se fazer ainda. O es-
tudo Bankrolling Plastics, publicado pela ONG 
internacional portfolio.earth, mostra a respon-
sabilidade dos principais bancos do mundo pela 
atual crise de poluição por plástico. As instituições 
financeiras concederam de 2015 a 2019 um total 
de 1,7 trilhão de dólares (valor superior ao atual 
PIB do Brasil) ou 790 milhões de dólares por dia 
a 40 empresas do setor de embalagens plásticas.

DESAFIOS E AVANÇOS NECESSÁRIOS
Além da democratização do acesso ao cré-

dito, da bancarização, de investimentos susten-
táveis, da eliminação do plástico e mesmo de 

políticas de integridade e ética nas instituições, 
há avanços necessários para consolidar as prá-
ticas ESG. Segundo o sócio e co-head de Inves-
timento de Impacto de ESG do BTG Pactual, Iuri 
Rapoport, esses avanços são: a colaboração e 
o incentivo para estruturação e distribuição de 
transações que estejam atreladas a benefícios 
sociais e ambientais; promoção de iniciativas 
de sustentabilidade que sejam adotadas pelos 
clientes, inclusive fomentando a transição para 
uma economia de baixo carbono. Além da edu-
cação financeira para clientes, da segurança da 
informação e de diversidade. 

O objetivo é contribuir para cidades resi-
lientes, mitigação de mudanças climáticas e 
aumento do acesso a serviços básicos. Neces-
sidades atreladas 
sobretudo aos se-
tores de gestão de 
resíduos e econo-
mia circular, agri-
cultura sustentável, 
energia renovável 
e eficiência ener-
gética, água lim-
pa e saneamento, 
educação, saúde e 
inclusão financeira.

Os principais 
desafios dos in-
vestimentos sus-
tentáveis e de 

Iuri Rapoport, sócio e co-head 
de Investimento de Impacto de 
ESG do BTG Pactual
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BTG PACTUAL Lidera estruturação de primeira emissão de título social vinculado a um projeto de 
infraestrutura da América Latina. Doou equipamentos essenciais de TI para o Museu 
Afro Brasil, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A iniciativa vai contribuir 
para que o museu ofereça rede Wi-Fi para seus colaboradores e visitantes, melho-
rando a experiência da visitação. Lançou plataforma de créditos de carbono, com 
qualificação para escrituração, comercialização e aposentadoria de créditos de des-
carbonização relacionados a biocombustíveis (CBIOs).

BANCO BV Lançou seus “Compromissos 2030 para um futuro mais leve”. A iniciativa reúne cinco 
metas públicas que vão direcionar as ações do banco nas áreas ambiental, social e de 
governança (ESG). 

BANCO BV, 

FUNDAÇÃO BB E 

NATURA

Fecharam parceria para beneficiar mais de quatro mil famílias em vulnerabilidade 
social localizadas em regiões remotas do país. A iniciativa busca intensificar ações 
de enfrentamento à pandemia por meio de doações de cartão de alimentação 
Alelo.

BANCO DO 
BRASIL

Com produção própria e aquisição de certificados no mercado, o Banco do Brasil 
(BB) alcançou 100% de compensação das emissões de gases de efeito estufa oriun-
dos do consumo de energia elétrica de suas dependências. Ao longo do ano passado, 
foram consumidos um total de 532,8 mil MWh. Com a operação, o BB neutraliza a 
emissão de 33 toneladas de gás carbônico, o que equivale ao consumo de energia 
de uma cidade de 222 mil residências em um ano ou ao reflorestamento relativo ao 
plantio de 75.336 árvores.

BANCO DO 
NORDESTE

Com a linha de crédito FNE Sol Pessoa Física, o banco venceu o Prêmio Alide de Re-
conhecimento das Melhores Práticas em Instituições Financeiras de Desenvolvimento 
2021, na categoria especial Alide Verde, em mérito à contribuição e à proteção do meio 
ambiente. Nesse contexto, avaliou-se também a vantagem de custos baixos e a pos-
sibilidade de otimização da produção em casas particulares, a partir da instalação de 
painéis solares nos tetos das residências e da consequente produção de energia para 
consumo próprio.

BANCO SAFRA Lançou dois novos fundos de investimento que vão ampliar ainda mais a oferta de 
investimentos conscientes da instituição: o Safra Direct Carbono e o Safra ASG 
Global. O Grupo J. Safra, há muitos anos, e de forma pioneira, estrutura produ-
tos com preocupação ESG. E doou R$ 20 milhões para ajudar hospitais públicos a 
atenderem pacientes da Covid-19. Doou R$ 10 milhões para ajudar outros hospitais 
filantrópicos e Santas Casas na ampliação de leitos e na compra de equipamentos 
e insumos para socorrer pacientes do coronavírus. 

BANCO SEMEAR Tem como foco a inclusão e a educação financeira dos seus clientes. 

esg
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BRADESCO, 

ITAÚ,

UNIBANCO E

SANTANDER 

Conselho Consultivo Amazônia, instância criada para apoiar a implementação das dez 
medidas propostas pelos bancos para impulsionar o desenvolvimento sustentável 
da região. E assinaram sua adesão à Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. O 
objetivo do movimento é implementar ações para promover um novo modelo de de-
senvolvimento econômico pautado pela economia de baixo carbono e, dessa maneira, 
responder aos desafios das mudanças climáticas possibilitando avanços concretos na 
agenda de clima e agropecuária no Brasil. Além de criarem o Plano Amazônia, cujo 
objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da região e a proteção da floresta. 

CASH ME Neutralização das emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas pelas suas opera-
ções dos últimos três anos. Em parceria com a Biofílica, referência nacional do mercado 
de créditos de carbono e projetos REDD+, a CashMe passa a apoiar atividades socio-
ambientais do Projeto REDD+ Vale do Jari na Amazônia brasileira.

FEBRABAN Em parceria com o International Finance Corporation (IFC), membro do grupo Banco Mun-
dial, vão trabalhar conjuntamente para acelerar o incentivo às finanças sustentáveis e o au-
mento do alinhamento do setor bancário com os compromissos assumidos pelo Brasil no 
Acordo de Paris. Esses são alguns dos pilares do memorando de entendimento assinado 
pelas duas entidades para o desenvolvimento de um Programa de Finanças Sustentáveis.

HASH Iniciativa para neutralizar as emissões de gases do efeito estufa causadas por ativida-
des e deslocamentos da empresa e de seus funcionários. O projeto foi desenvolvido 
em parceria com as empresas do grupo ZCO2.  

INTER Em parceria com a plataforma habitacional MRV&CO apoiam o movimento Panela 
Cheia, criado pela Gerando Falcões em parceria com a Cufa e a Frente Nacional 
Antirracista. O objetivo é sensibilizar clientes e colaboradores no apoio ao movi-
mento Panela Cheia. A cada 1 real doado por seus públicos, as empresas doarão 
mais 1 real. A meta é que cada uma consiga 1 milhão de reais em doações, assim 
ambas dobrarão o valor arrecadado e atingirão um total de 4 milhões de reais.

ITAÚ “Todos pela saúde”, iniciativa para colaborar no combate ao coronavírus. Os recursos 
serão geridos por um grupo de especialistas. O objetivo é contribuir para combater 
a pandemia nas diferentes classes sociais e apoiar as iniciativas da saúde pública. O 
banco direcionou 1 bilhão de reais para financiar a iniciativa.

MASTERCARD Compromisso global de zerar suas emissões de carbono até 2050. A medida busca 
reforçar o compromisso da empresa de criar uma economia digital mais sustentável e 
inclusiva, entendendo que o crescimento econômico não pode vir às custas do planeta.

MERCADO 
BITCOIN

Listou token de crédito de carbono MCO2 da MOSS, projeto global de tokenização de cré-
dito de carbono, em que cada token corresponde a uma tonelada de crédito de carbono.
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MERCADO PAGO Renovou sua parceria com a plataforma de doações e passou a processar doações 
para mais de 400 sites de instituições brasileiras como a Gerando Falcões e a Abrale. 
A colaboração também visa somar esforços para digitalizar a captação de recursos 
para organizações sociais e facilitar o recebimento de doações por meio das soluções 
financeiras disponibilizadas pela fintech, como o Pix 2. Uniu-se à organização Habitat 
para a Humanidade Brasil para promover o acesso à moradia digna no país. 

SANTANDER 
BRASIL

Para estimular adesões ao Tesouro Verde e beneficiar empresas que já possuem o Selo 
Sustentabilidade, o BMV (Brasil Mata Viva) fechou uma parceria com o Santander Bra-
sil, que vai oferecer condições exclusivas para pequenas e médias empresas (PMEs), 
que possuem a certificação sustentável ou querem aderir a ela. O acordo é válido para 
todo o País.

SOCIAL BANK Recebeu certificação de Empresa B (B Corporation), uma das chancelas mais impor-
tantes quando o assunto é responsabilidade social, tornando-se a primeira empresa do 
setor bancário brasileiro reconhecida com o selo. Com o selo de Empresa B, o Social Bank 
passa a integrar uma rede global de empresas que associam lucro ao bem-estar social e 
ambiental, a partir das dimensões de governança, trabalhadores, comunidade, meio am-
biente e clientes. O selo B é concedido, desde 2006, pela B Lab, organização americana 
sem fins lucrativos.

ZOOP Estendeu para seis meses o período de licença-paternidade concedido a seus colabo-
radores, a partir de junho de 2021. Assim, a empresa equipara o tempo de licença pa-
rental oferecido a todo o seu quadro de funcionários, de forma a também contemplar 
casos de adoção e pais do grupo LGBTQIA+. 

impacto, para Rapoport, são a suboferta de 
produtos financeiros, a baixa familiaridade dos 
investidores com o tema, a falta de padroniza-
ção de conceitos e classificações, a baixa dispo-
nibilidade de informações, sem contar a falta 
de padronização do conceito sobre investimen-
tos e fundos ESG. 

Para Bethlem, as empresas precisam deixar 
de ser imediatistas e olharem sua perpetuida-
de, incorporando a visão de ter lucro, no médio e 
longo prazo. “Se os negócios são perpétuos, por 
que precisam dar um resultado gigante em um 
ano a qualquer custo?”, questiona.

Essa mentalidade, ainda de acordo com o 
executivo, vem do chamado capitalismo para o 
shareholder, voltado ao acionista, baseado em 
Milton Friedman, que durante quatro décadas 

vem destruindo a saúde mental das pessoas e o 
nosso planeta, uma vez que foca exclusivamente 
no retorno máximo ao acionista, com frequência 
em detrimento da saúde e bem-estar dos demais 
stakeholders (necessidades de todas as partes 
interessadas: empresas, fornecedores, colabora-
dores, consumidores e a sociedade em geral).

“As empresas rapidamente vão descobrir 
que o fato de evoluir para ações sociais internas 
e externas, com maior engajamento dos cola-
boradores e maior fidelidade da comunidade e 
dos clientes, gera mais retorno para a compa-
nhia”, acredita o CEO do ICCB, que finaliza: “A 
adesão aos padrões de ESG precisa ser asap ao 
cubo: as sustainable as possible, as soon as pos-
sible e as simple as possible, pois o futuro é algo 
que não é delegável”.

esg
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Built to Connect.  
Built for More.TM
A forma que as pessoas utilizam os serviços bancários está mudando e o ATM é um 
canal digital importante em uma jornada moderna e conectada. O DN Series™ entrega 
uma experiência mais personalizada em uma solução mais integrada.

Descubra DN Series
As soluções mais avançadas estão disponíveis hoje. Maior funcionalidade em um menor 
tamanho. O ATM mais conectado que já desenvolvemos. 

DieboldNixdorf.com.br
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NOVAS TECNOLOGIAS 
E OPEN FINANCE 
ACELERAM A INOVAÇÃO 
NO MERCADO 
FINANCEIRO

Por MARCELO FRONTINI.
Engenheiro e economista pela 
Universidade de São Paulo (USP), 
com cursos de extensão em Harvard. 
Dedica sua carreira à inovação, meios 
de pagamentos e bancos digitais.

A maneira como vivemos, aprendemos, trabalhamos e 
nos relacionamos uns com os outros está mudando em 
um ritmo e em uma forma que a humanidade jamais 
experimentou (é a chamada 4ª Revolução Industrial, se-

gundo Klaus Schwab). As redes sociais afetam nossa identidade e 
nosso senso de privacidade. A economia do compartilhamento de-
safia a necessidade de propriedade e os algoritmos de recomen-
dação influenciam padrões de consumo. As jornadas de trabalho, 
aprendizado e lazer estão interdependentes e o conhecimento 
pode ser acessado a qualquer hora e a qualquer lugar, pela in-
ternet e pelo celular. Essas mudanças geram entusiasmo naqueles 
que embarcam na transformação e medo naqueles que resistem.  

Entre diversos desafios de desenvolvimento social que o Brasil 
enfrenta nas últimas décadas – e a pandemia infelizmente acelerou 
a desigualdade – um dos mais importantes é entender e moldar a 
atual revolução tecnológica a favor do consumidor e do cidadão.  

O acesso à internet (e à informação) ainda é caro e consti-
tui uma restrição para milhões de brasileiros. Comprar um 
smartphone (mesmo usado) virou prioridade para centenas de 
milhares de consumidores que aprenderam a pagar contas e a 
transferir dinheiro sem sair de casa.  

TECNOLOGIAS QUE REVOLUCIONAM SERVIÇOS FINANCEIROS 
No âmbito dos serviços financeiros, três tecnologias, atualmente 

em diferentes estágios de adoção pelas empresas, vão transformar 
esse segmento: o uso de inteligência artificial com ferramentas de 
big data, IoT (internet das coisas) e blockchain. 

Inteligência Artificial com ferramentas de big data.  A inteligência 
artificial (IA) está ao nosso redor, e envolve desde recomendações 

MARCELO FRONTINIopinião
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de livros, músicas e filmes a assistentes virtuais e 
softwares de tradução. A IA avançou impulsionada 
pelas ferramentas de big data e de computação 
em nuvem, assim como em decorrência da dispo-
nibilidade de grandes quantidades de dados. Os 
algoritmos aprendem com os “rastros” que deixa-
mos no mundo digital. Isso resulta em novos tipos 
de “aprendizado de máquina” que permitem a um 
aplicativo financeiro, por exemplo, recomendar o 
investimento baseado no perfil do cliente. 

O reconhecimento de voz logo se tornará a nor-
ma para se usar qualquer serviço digital e em breve 
todos os ambientes terão microfones e altofalantes, 
com assistentes virtuais disponíveis para fazer ano-
tações, antecipar necessidades e sugerir recomen-
dações, mesmo que isso não seja solicitado. 

IOT (internet das coisas).  Dado que o acesso à 
internet se tornará universal e cada vez mais ba-
rato, será viável conectar todo tipo de hardware à 
rede wireless. Sensores inteligentes, lâmpadas, ele-
trodomésticos, robôs, assistentes digitais, câmeras 
ou microfones estarão integrados à internet, per-
mitindo que novos serviços baseados em análise 
de dados sejam oferecidos. Pagamentos feitos 
entre as máquinas... para que se preocupar com 
pagamento da conta bancária?  

BLOCKCHAIN. A tecnologia que sustenta o 
blockchain cria confiança ao permitir que pessoas 
que não se conhecem colaborem sem ter que pas-
sar por uma autoridade central neutra. Há vários 
protocolos seguros pelos quais redes de computa-
dores verificam coletivamente uma transação an-
tes que ela possa ser registrada e aprovada.  

À medida que a tecnologia amadurece, gera 
confiança e garante a privacidade dos seus usu-
ários com rastreabilidade para os reguladores, 
haverá casos de uso tão diferentes como emprés-
timos P2P, crowdfunding, compras diretas sem in-
termediários. 

COMO OPEN FINANCE E OPEN DATA ACELERAM
A INOVAÇÃO EM SERVIÇOS FINANCEIROS 

O open finance se baseia no princípio de que o 
cliente é o dono de seus dados financeiros e pode 
decidir compartilhar com qualquer empresa que 

esteja submetida à regulação do Banco Central, 
Susep ou CVM. No futuro, com open data, será pos-
sível compartilhar todas as informações da conta 
de luz, compras no supermercado e publicações 
nas redes sociais. 

A questão da privacidade é um ativo inexorável 
do cliente e à medida que ela aceita compartilhar 
suas informações aderente a regulação da LGPD, a 
experiência será inigualável e única. Está claro para 
todos nós que as pessoas desejam novos hábitos e 
rituais para viver em suas novas e inesperadas cir-
cunstâncias. Por meio das tecnologias de big data 
e inteligência artificial combinadas com a captura 
de todos os dados compartilhados pelo cliente das 
diversas interações financeiras além do tradicional 
RFV (Recência, Frequência e Valor), as empresas de-
vem avançar da relação transacional de curto pra-
zo para a criação de vínculos duradouros. Vender, 
pagar, transferir, emprestar são parte da experiên-
cia não somente o fim.  

Os diferentes estágios de “alfabetização digital” 
do consumidor brasileiro requerem relacionamen-
tos baseados em contextos individuais e formas 
(linguagens) apropriadas. Elas desejam transpa-
rência e liberdade na tomada de decisão e, quanto 
maior o acesso à informação por meio de compa-
rativos de produtos e serviços, maior o grau de in-
dependência e liberdade de escolha. 

Empresas serão comparadas a todo momento e 
o valor da marca é o prêmio ganho com os víncu-
los criados ao longo do relacionamento, em tempos 
duros ou maduros. 
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OPEN BANKING: 
A ESPERADA LIBERDADE 
DE ESCOLHA

Por DORIVAL DOURADO JR.  
Investidor-anjo e conselheiro 
empresarial.

Quem poderia imaginar que o Brasil se colocaria mais 
uma vez na vanguarda da regulação bancária glo-
bal? Isso mesmo, um país repleto de desequilíbrios e 
desigualdades a resolver se torna referência em open 

banking, liderando um processo único de agilidade e rapidez de 
implementação. Estamos fazendo história, criando uma experiên-
cia concorrencial única. Demos um exemplo recente com relação 
ao PIX, o sistema de pagamentos instantâneos de adesão mais 
rápida no mundo, deixando grandes potências a pensar em como 
e por que isso acontece.

Acredito que o open banking, com toda a sua complexidade 
regulatória e  técnica, e contando com um cronograma de imple-
mentação extremamente desafiador, criará um novo contexto na 
esfera dos negócios, exigindo que os participantes do ecossistema, 
protagonistas ou coadjuvantes, tenham celeridade, capacitação, 
criatividade e execução diferenciadas.

Muitos atribuem esse movimento à transformação dos negó-
cios. Prefiro chamar de revolução. Vários fatos me levam a crer nes-
sa afirmação, cito pelo menos cinco razões para isso: concentração, 
relação crédito x PIB, regulação, tecnologia digital e capacitação 
dos consumidores.

Primeiro, a questão da concentração e do estímulo à concor-
rência. O Brasil ainda tem algo como 80% de concentração, en-
quanto países como Estados Unidos e outros BRICS (Índia e China) 
giram em torno de 30-35%. O segundo fator é a relação crédito 
x PIB, um bom indicador de mercado que nos mostra se estamos 
fomentando adequadamente a economia. Países líderes de mer-
cado, que têm robustez para enfrentar as crises e variações do 
comércio global, apresentam índices de mais de 100%, chegan-
do, em alguns casos, perto de 200%. Esse indicador já foi muito 
modesto no Brasil nos anos 80 e 90, assim como nos anos iniciais 
da primeira década do século 21, atingindo 53,9% em dezembro 
de 2015 e hoje se encontrando na casa dos 54%. O terceiro fa-
tor foram as décadas de aprendizado para a regulamentação 

DORIVAL DOURADO JR.opinião
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do cadastro positivo. Muito se estudou, muito se 
debateu. E agora, depois de duas décadas de 
batalhas históricas para aprovação e regulação 
(score, opt in, opt out, autorização), e de cente-
nas de milhões em investimentos em tecnologia, 
corremos o risco de ver sua aposentadoria pre-
coce ou sua utilização restrita. O quarto fator é a 
inovação, que compreende as novas tecnologias 
e plataformas bancárias, com destaque para as 
APIs (Application Program Interface), que chega-
ram para agilizar e criar condições muito mais 
favoráveis à integração das tecnologias e dados, 
e as plataformas integradas de BaaS – Banking 
as a Service. O quinto é o fator mais importante 
dessa revolução: o desenvolvimento que nós con-
sumidores obtivemos nos últimos anos com rela-
ção à educação financeira.

Recentemente, assisti a dois depoimentos de 
presidentes e chairmen de grandes bancos tradi-
cionais, que citavam a disrupção eminente da ca-
deia de relacionamento de décadas com os clien-
tes (vale lembrar a venda casada, o cross-selling 
e as dificuldades de saída) por meio do open 
banking. Citavam a assimetria regulatória (discutí-
vel), mas entendiam que a evasão de clientes seria 
inevitável caso não se fizesse uso do open banking 
para inovar, fortalecer o ecossistema, criar produ-
tos novos, baratos e com experiência humanizada, 
capazes de facilitar a vida dos clientes. Pode ser 

que a melhor estratégia seja a autocanibaliza-
ção? Não sei, vamos conferir.

O fato é que a inovação do open banking che-
gou para todos. Estamos vendo a materialização 
de conceitos e de buzz words como “o cliente no 
centro da estratégia”, “visão one-stop-shop”, em-
presas “data centric” e tantas outras. Isso tudo nos 
leva à abertura e à democratização do merca-
do, no movimento conhecido como “embedded 
finance – finanças embutidas”, modelo pelo qual 
toda e qualquer empresa passa a fornecer servi-
ços financeiros – próprios ou licenciados – a seus 
clientes finais, criando um nível de mobilidade e 
de fidelização jamais experimentado. 

O open banking, após o consentimento dado 
pelo cliente, permite que os dados circulem pelas 
instituições autorizadas. Imaginem só a revolução 
para os consumidores e para as empresas. Aces-
so mais facilitado ao crédito, portabilidade das 
informações históricas, acesso às movimentações 
diárias viabilizando o “real time score”, ofertas di-
rigidas ao consumo cotidiano, ao lazer familiar, à 
gestão financeira, ao seu planejamento de vida, 
ao dia a dia para seu negócio. 

Muitos novos modelos surgirão, muitos novos 
provedores de serviços aparecerão nesse novo ce-
nário competitivo. Novas marcas ainda não cria-
das ou embrionárias vão se consolidar. E o que 
dizer das big techs? Que papel desempenharão? 
Atuação solo ou com parcerias?

Sem dúvida alguma, estamos entran-
do numa nova era de serviços integra-
dos e de autogestão. Estaremos mais 
fortalecidos como clientes e consumi-

dores, sempre protegidos pelo manto 
da privacidade, da segurança e de 

boas práticas da LGPD, enten-
dendo que a proposta de valor 
e o retorno nos farão aderir com 

maior intensidade à nova práti-
ca. Precisamos garantir que esse 

movimento trabalhe em prol do 
mercado, da sua ampliação equi-
librada e, principalmente, da inclu-
são social e financeira.
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O MUNDO MÁGICO 
DO OPEN BANKING

Por CARLOS OLIVEIRA.
Diretor de Tecnologia e Operações 
com mais de 30 anos em grandes 
bancos e processadoras de cartão. 
CEO e co-founder da CertDox. 
Ex-diretor da ABBC (Associação 
de Bancos Brasileiros). Fintech 
boardmember da VC Bossa Nova 
Invest, mentor e investidor de 
startups, com o foco de fomentar 
o mindset digital e a cultura de 
inovação do mercado financeiro.

Um novo conceito está invadindo a economia digital, 
um conceito simples, mas ao mesmo tempo revolu-
cionário. Eu o resumiria com a frase “os dados do 
cliente pertencem a ele”. Dito assim parece óbvio, 

mas sua aplicação nos negócios, quando atrelada a um pa-
drão tecnológico e a uma arquitetura segura de integração, 
tem um poder transformador.

Ao viabilizar esse conceito e conectar gradativamente toda 
a indústria financeira, o open banking concede ao cliente a 
posse digital dos seus dados e derruba os elevados muros de 
proteção do mercado bancário, que sempre impediu a por-
tabilidade efetiva do cliente sob o manto do sigilo bancário e 
com mecanismos antiquados de barreira de saída.

Esse novo ecossistema confere liberdade aos cidadãos, faci-
litando o acesso a novas plataformas, e viabiliza a comparação 
de alternativas sob mesmas condições, além da experimenta-
ção de novos e melhores serviços sem fricção. 

Por outro lado, também impulsiona o mercado, na medida 
em que viabiliza e agiliza integrações, estimula novas e maio-
res parcerias, inclusive com indústrias não financeiras, abrindo 
o leque para ofertas integradas de novas soluções de forma 
bem eficiente.

Acima de tudo, trata-se de um movimento global e irreversí-
vel que avança para o open finance e atravessa de alguma for-
ma todas as demais indústrias em um ambiente cada vez mais 
interconectado, de maior competição e fértil para inovação. 
Ambos (mercado e clientes) ganham possibilidades infinitas 

CARLOS OLIVEIRAopinião
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de conhecer novas opções de provedores e a 
elas se plugar de forma simples e ágil. Um novo 
universo maravilhoso de oportunidades!

Trata-se portanto na verdade de um concei-
to que ultrapassa a indústria financeira. Ima-
gine um mundo operando em uma cadeia de 
serviços complementares ou concorrentes e 
plataformas digitais que atuam como hubs de 
integração, em que serviços dos mais diferentes 
tipos estarão disponíveis e se combinando para 
atender às necessidades e à conveniência do 
cliente, sem fronteiras.

Isso, no entanto, significa uma reconfigura-
ção das estruturas de negócio e de inteligên-
cia de dados, com base em um campo de ação 

aberto, com plataformas flexíveis e conectáveis. 
Exige uma “open mind” e reposicionamento es-
tratégico para considerar as novas possibilida-
des, desafios e ameaças.

Trata-se de um universo mágico em que não 
é mais necessário preencher cadastros nem 
apresentar documentos ou comprovações. Em 
que as portas automaticamente se abrem co-
nectando informações e serviços. Não importa 
o produto, negócio ou empresa, ela terá meu 
histórico, me conhecerá e me devolverá a me-
lhor solução, simulação ou análise de que ne-
cessito, mediante minha simples autorização.

Não é magia! É open banking e sua evolução 
natural para open everything.
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O
uvir os executivos do setor financeiro e 
também de outras áreas sobre um tema é 
uma forma de captar o que pensam esses 
players e de refletir a respeito. E nesta se-

ção o assunto tratado foi o open banking. 
Todos os participantes de uma forma ou de outra 

apontaram os benefícios e desafios que o sistema 
traz enxergando-o sempre como uma possibilida-
de de expandir os negócios e de melhorar a relação 
com o usuário final. Esse usuário que está sempre 
no centro das atenções, num cenário cada vez mais 
dinâmico e que exige criatividade e capacidade de 
adaptação. 

Como salientaram nossos articulistas, o open 
banking é a oportunidade de dar voz e vez aos con-
sumidores, mas também é a chance de as empre-
sas crescerem sob um novo sistema. Os efeitos são 
múltiplos e positivos, atingindo até mesmo o varejo, 
criando um promissor ciclo de transformação. 

E o principal é estar de mente aberta para o open 
banking.

Benefícios e desafios 
diante da realidade 
criada pelo open banking
As opiniões convergem 
no sentido de 
reconhecer as boas 
coisas que o open 
banking traz para o 
setor financeiro e para 
os clientes, com efeitos 
no relacionamento entre 
eles. A visão é positiva 
e a disposição é de 
adaptar-se ao sistema, 
a passos largos para um 
novo tempo.

ponto de vista
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Novo passo 
para a inovação 

A ESTRATÉGIA DO BANCO CENTRAL de ser o grande pro-
motor da inovação para o mercado financeiro por 
meio da regulação, iniciada há 20 anos, está fun-
cionando e dá mais um passo importante.

Depois da regulamentação do uso de cloud 
pública e da implantação do Pix, ambos aderen-
tes às exigências da LGPD, foi iniciada, em feverei-
ro, a primeira de quatro fases para a adoção do 
open banking. Até outubro de 2021, o cronograma 
deve ser finalizado.

As informações dos clientes mantidas pelas 
instituições financeiras agora passam a perten-
cer a eles, que poderão disponibilizá-las para 
outras empresas, sempre por meio de APIs. Tal 
inovação ampliará ainda mais o campo da con-
corrência entre agentes tradicionais, bancos di-
gitais e fintechs. 

Esse novo momento do setor financeiro acentua 
a necessidade de migração das aplicações para a 
cloud e acelera os investimentos com segurança 
cibernética para o funcionamento do ambiente e 
a proteção dos dados. Ao investir em tecnologias 
de ponta, as instituições ganharão velocidade no 
time to market para ofertas cada vez mais compe-
titivas de produtos e serviços inovadores.

ANTONIO JOÃO FILHO
Diretor Executivo da Embratel

Open finance 
chegando

COM A PUBLICAÇÃO DA AUDIÊNCIA do open insuran-
ce, a Susep dá importante passo na criação do 
ambiente open finance. Ainda existem pontos a 
compor, acomodar agendas e capacidades de 
bancos, seguradoras e bancos seguradores. Audi-
ência pública é para isso.

Outros órgãos reguladores também já se com-
prometeram a fazer evoluir suas bases legais 
para o modelo aberto. Mas ainda não estamos lá. 
Faltam a CVM – levando Anbima e B3 junto –, a 
ANS e até a Febraban.  

A LGPD, na teoria, já permite muito do que 
consta das regulamentações do BC e da Susep. 
Mas detalhes importantes – como definições de 
padrões operacionais e o estabelecimento dos 
papéis de iniciadores de pagamento e de serviços 
de seguros – fazem a regulamentação necessária 
para acelerar a evolução da indústria.

A introdução de seguros no modelo trará 
enorme impulso à indústria, historicamente me-
nos representativa, no PIB, em comparação com 
sociedades similares. Mais até que o OB, dadas 
as limitações de operadores e a estratificação 
dos modelos de oferta da indústria de seguros, 
é possível uma previsão de sua ampliação, nos 
próximos anos – apenas por conta do modelo 
aberto – acima de 25%, aí sim se aproximando 
dos pares globais.

RENATO TERZI
CEO BMG Corretora
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Segurança 
criptográfica, uma 

ponte para o futuro
 A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DOS DADOS justifica a pro-
cura dos novos entrantes do setor financeiro por 
uma estrutura segura para as transações de pa-
gamento, processo natural para acompanhar a 
dinâmica do mercado. Esse é um movimento que 
traz um desdobramento de benefícios para a po-
pulação em geral, com custo mais acessível, me-
lhores produtos e mais conveniência na ponta. 

No mundo das fintechs, resultantes do em-
poderamento tecnológico que permite acionar 
qualquer serviço virtual, contar com uma infraes-
trutura pronta e dedicada para a segurança das 
transações de pagamento de toda a operação 
ganha protagonismo com a criptografia, que é a 
ponte para viabilizar a operação desses players, 
em ações em que o tempo é determinante para o 
sucesso do negócio.

Por isso, acelerar a operação das empresas 
que estão nascendo agora é o caminho que esta-
mos trilhando na First Tech com o hardware crip-
tográfico e um mix de serviços para a segurança 
no processamento de transações e mensagens, 
alinhados às expectativas das fintechs e bancos 
digitais. Afinal, as novas empresas olham para o 
cenário que está chegando ao futuro, e nós aju-
damos a construir a ponte para chegar lá.  

GUSTAVO SILVEIRA
Diretor técnico e sócio da First Tech
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O banco do futuro 
ESTAMOS VIVENCIANDO MOMENTOS INCRÍVEIS, a evolução 
tecnológica do mercado financeiro, repleto de 
novas implementações e de segurança voltadas 
para o open banking. Além disso, todos esses par-
ticipantes têm o grande desafio de cativar clientes 
a compartilhar seus dados nesse novo ecossiste-
ma, seja educando, seja atraindo por ofertas re-
levantes que estimulem essa abertura de dados 
e serviços entre os bancos e demais partes. Uma 
coisa é certa diante desse cenário: as instituições 
precisarão atender às necessidades que aca-
bam de surgir ou que ainda nem existem, pois a 
relação das pessoas com o dinheiro está sendo 
completamente transformada pela economia di-
gital. Com esse impulso tecnológico que o open 
banking trouxe, veremos uma amplitude de ser-
viços financeiros coexistindo em soluções finais de 
outras empresas. O banco do futuro está eviden-
ciando quão grande e promissor esse mercado 
pode ser ao trazer receitas que serão convertidas 
por chegarem em forma de experiências únicas e 
facilitando a comunicação em seus nichos. A velo-
cidade e a curva de adoção desse novo futuro são 
incertas, dependerão de quão bem as empresas 
vão se comunicar com seu público, e se o serviço ou 
produto é interessante a ponto de convencer uma 
autorização de compartilhamento de um cliente. 
E a tecnologia, que torna a vida das pessoas mais 
fácil, não precisa ser a parte mais desafiadora.

LORAIN PAZZETTO 
Head of Open Banking Technology 

and Finance Innovation



A inovação que 
inspira e transforma

O BRASIL É UM POLO DE INOVAÇÃO MUNDIAL quando o 
assunto é tecnologia financeira. Temos um dos 
sistemas bancários mais tecnológicos e robustos 
do mundo, motivado historicamente pelos altos 
investimentos feitos pelos bancos e empresas de 
tecnologia nacionais e globais na busca por solu-
ções que permitam obter escala, acelerar o mo-
delo e, principalmente, levar conveniência às jor-
nadas dos clientes. A tecnologia, portanto, é uma 
aliada do brasileiro.

E o open banking nasce com o propósito de 
proporcionar ainda mais oportunidades e melho-
res soluções diferenciadas e personalizadas para 
o usuário, cada vez mais conectado e imerso no 
mundo da diversidade das soluções digitais.

O open banking é sobre dados e inteligência 
de negócios. É o início de um promissor ciclo de 
transformação. Os vencedores dessa jornada se-
rão aqueles que aliarem estratégia de centrali-
dade do cliente, inteligência de dados e negócios, 
plataformas que facilitem a tomada de decisão 
e conexão com parceiros, e também o time to 
market. O grande beneficiado será o cliente.

JEFERSON HONORATO
Diretor do Next

Open banking 
para todos

COM O OPEN BANKING, que permite o compartilha-
mento de dados bancários entre instituições e 
com o consentimento do cliente, enxergo um ho-
rizonte de oportunidades para o segmento, espe-
cialmente para fintechs. Ele vai nos levar para as 
finanças 4.0, marcadas pela embedded finance. 
Novas empresas, que até então não faziam parte 
do sistema financeiro tradicional, passam a entrar 
nesse mercado, trazendo serviços mais compe-
titivos e reforçando o relacionamento com seus 
clientes.

Na visão da MovilePay, essa disrupção, iniciada 
no setor financeiro, beneficiará toda a sociedade. 
Um dos primeiros fatores que serão transforma-
dos é a oferta de crédito, visto que as empresas 
poderão acessar o histórico transacional dos con-
sumidores para ofertar empréstimos a taxas mais 
competitivas.

Como criadora do Banco dos Restaurantes, em 
parceria com o iFood, a MovilePay está prepara-
da para a nova tecnologia, que impulsionará nos-
sa vertical de crédito. Com ela, apoiaremos os do-
nos de restaurantes e toda a cadeia, ao oferecer 
as melhores taxas e um atendimento digital sem 
burocracias. Também consolidaremos as informa-
ções financeiras, para que os clientes foquem so-
mente naquilo que os motiva: fazer seus negócios 
crescerem.

DANIEL BERGMAN
CEO da MovilePay
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Open banking 
revoluciona o  

mercado financeiro
O OPEN BANKING VEM PARA DAR VOZ ao consumidor de 
serviços financeiros, que poderá fazer as escolhas 
que melhor lhe convierem utilizando seus dados/
informações em seu benefício.

Além disso, abrirá portas para que não ape-
nas o sistema bancário convencional, mas outros 
players, como bancos digitais, fintechs e coope-
rativas financeiras, possam participar ativamente 
desse ecossistema ofertando produtos e serviços 
personalizados, criando modelos de negócio, fo-
mentando a inovação e a competitividade.

A sua implementação no país está pautada 
em um grande desafio e exige a dedicação de 
um imenso contingente de pessoas dos times de 
tecnologia e negócio das instituições financeiras, 
dada sua abrangência e complexidade, e segui-
mos na certeza de que estamos construindo uma 
das melhores soluções mundiais com esse objetivo.

No Sicoob, estamos vendo o open banking 
como grande oportunidade, pois possibilitará 
atrairmos ainda mais pessoas para usufruir dos 
benefícios do cooperativismo financeiro, uma vez 
que temos o propósito de conectar pessoas para 
promover a justiça financeira e a prosperidade.

ANTÔNIO CÂNDIDO VILAÇA JÚNIOR
Chief Information Officer (CIO), Sicoob

Desafios de um cenário 
cada vez mais dinâmico 

É FATO CONHECIDO QUE A PANDEMIA acelerou a trans-
formação digital no setor financeiro. Isso aumen-
tou ainda mais a velocidade das mudanças nesse 
mercado que não para de evoluir.

Novidades aparecem a todo momento. Pix, 
plataformas de integração, superapps, big data e 
open banking estão entre as principais. O desafio 
é orquestrar esses movimentos para se destacar 
frente aos competidores. 

Mudar a cultura do mercado financeiro não 
é fácil. A falta de profissionais qualificados para 
implantar os projetos estratégicos das empresas 
também está sendo um problema. Porém, não 
acredito que serão motivos para retardar a velo-
cidade dos acontecimentos. 

Varejistas virando banqueiros, banqueiros 
flertando com o varejo, parcerias das mais diver-
sas sendo construídas, o mundo financeiro deixa 
de ter o formato tradicional e passa a compor os 
diversos ecossistemas que estão sendo construí-
dos por aquelas cabeças que não se apegam às 
tradições.  

Criatividade, inovação, agilidade e sobretudo 
facilidade em criar novas parcerias, atreladas a um 
pensamento centrado no cliente e a um propósito 
bem definido, provavelmente serão os grandes di-
ferenciais para se destacar nesse novo cenário. 

GUILHERME AGUIAR
Superintendente de inovação, sinergia e 
marketplace da Omni Banco & Financeira



CX – a bola da vez!
MORO NOS ESTADOS UNIDOS HÁ 20 ANOS e já vivi momen-
tos de forte crescimento econômico. Mas também 
presenciei duas grandes crises em que o sistema 
financeiro americano mostrou sua fragilidade: 
2001, com a bolha da internet, e 2008 com a crise 
das hipotecas “subprime”. Apesar de centralizado 
em cinco grandes bancos, o sistema brasileiro é 
sólido, rápido, moderno, e atua como motor da 
inovação tecnológica do país. Agora, temos pela 
frente quatro mudanças estruturais sem prece-
dentes desde a reforma bancária de 1964: regu-
lação da taxa do cheque especial, regulação de 
recebíveis de cartão de crédito, duplicata escri-
tural e open banking. Um momento de mudança 
no jogo para a experiência do cliente (CX) com as 
instituições financeiras. De nossa parte, acabamos 
de lançar a primeira solução de atendimento de-
senvolvida especificamente para o setor: a Talk-
desk Financial Services Experience Cloud, uma 
plataforma segura que combina inteligência ar-
tificial (IA), análises e insights com integrações que 
conectam dados do cliente em todos os canais 
para potencializar interações confiáveis e inteli-
gentes, de forma personalizada e contínua. Enfim, 
a bola da vez na jornada perfeita do cliente. Saiba 
mais em: talkdesk.com.

PAULO MANZATO
VP Regional de Vendas para 

América Latina da TALKDESK
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Open banking e 
ecossistema do varejo

O OPEN BANKING É UMA GRANDE PORTA para abertura 
do mercado. Tem como princípio o compartilha-
mento de dados para estimular a competição no 
ecossistema financeiro, proporcionando mais op-
ções de produtos e serviços, mais personalizados, 
a preços competitivos e alinhados com o perfil do 
cliente. Tudo com transparência e autonomia.

É uma plataforma que viabiliza o compartilha-
mento de dados, na qual produtos e serviços finan-
ceiros podem ser oferecidos a outros ecossistemas 
não financeiros que se relacionam com o cliente. 
No varejo, possibilita uma melhor oferta de crédito, 
com novos produtos e opções de parcelamento. É 
um “ganha-ganha” para o cliente e para a empre-
sa, pois despesas com processos de recuperação 
de crédito e com provisões de perdas também são 
reduzidas. 

Processos clássicos do varejo, como gestão de 
estoques, precificação e campanhas de marketing, 
também serão beneficiados. Tendo o perfil de con-
sumo dos clientes, as empresas poderão não só iden-
tificar quais produtos eles desejam adquirir como 
quanto gostariam de pagar. Por exemplo, ao saber 
que o cliente contratou um financiamento imobiliá-
rio, uma empresa poderá enviar anúncios personali-
zados de móveis e acessórios de decoração.

Por fim, a tecnologia viabilizará a desinterme-
diação dos processos de pagamento, reduzindo 
custos e ajustando os preços na ponta final final.

GUILHERME FAVARO
CFO Tok&Stok

http://www.talkdesk.com/
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As soluções de tecnologia têm transformado o mercado financeiro, a exemplo do Open Banking, já com 
a primeira fase de implantação iniciada em fevereiro no Brasil com a premissa de democratizar as conexões 
entre as instituições financeiras para a troca de dados e informações com o consentimento do usuário final. 
Junto com este movimento, segurança se torna a palavra de ordem, sendo imprescindível um sistema seguro 
para a integração das informações, com monitoramento constante e, acima de tudo, confiável.

Atenta à essas tendências e movimentos do mercado, a First Tech vem investindo no desenvolvimento de 
soluções para garantir a segurança de transações das empresas, principalmente para as que estão nascendo 
agora, como é o caso das fintechs e bancos digitais. 

Recentemente, a companhia iniciou o projeto da nova solução de HSM (Hardware Security Module) como 
serviço e agora lança oficialmente no mercado brasileiro o HoP, ou HSM off Premises, que disponibiliza um 
mix de serviços para a segurança e criptografia no processamento de transações e mensagens seguras das 
empresas. 

Com investimento superior a um milhão de dólares, a First Tech focou no aperfeiçoamento da solução por 
meio da capacitação e contratação de especialistas que fortaleceram o time da companhia no Brasil, no de-
senvolvimento de aplicações (API) e toda a infraestrutura necessária para potencializar a solução já disponível 
com a certificação padrão global de segurança PCI.

Com o HoP, a First Tech visa habilitar fintechs e bancos digitais para o mercado de meios de pagamento, 
“suprindo suas necessidades de infraestrutura e serviços de segurança que envolvem equipamentos HSM para 
proteger as transações financeiras”, explica Gustavo Silveira, Diretor Técnico e Sócio da First Tech. De acordo 
com o executivo, a nova forma de uso de HSM como serviço simplifica e acelera o processo de segurança de 
transações, dando mais velocidade para as empresas operarem seus negócios.

O tempo médio de implementação da tecnologia no modelo HoP API, ou seja, quando a empresa escolhe 
utilizar a API da First Tech, acontece em menos de 30 dias. Caso as aplicações sejam desenvolvidas interna-
mente pela própria empresa, a implementação ocorre dentro de 120 dias. 

“O nosso propósito é democratizar o acesso à criptografia segura para as fintechs e bancos digitais no país, 
com serviços customizados e uma equipe dedicada para garantir a segurança das atividades e transações. O 
HoP foi pensado exatamente para isso”, completa Silveira. 

Como resultado, a nova solução da First Tech viabili-
za a entrada de novas empresas no mercado, com 

custo e tempo mínimo de implementação e o 
diferencial no volume de processamento de 

transações que pode ser escalonável e cus-
tomizado de acordo com a necessidade de 
cada negócio. 

Com o reconhecimento de mais de 26 
anos no mercado nacional, a First Tech já 

garantiu estrutura e segurança para a ope-
ração de muitos bancos e empresas de pa-

gamento, atendendo hoje mais de 130 clientes, 
com contratos em segurança 
digital, comunicação empre-
sarial, colaboração e seguran-
ça de transações, atendendo 
o setor financeiro em todo o 
território nacional. 

FIRST TECH DEMOCRATIZA O ACESSO  
À CRIPTOGRAFIA SEGURA PARA FINTECHS  

E BANCOS DIGITAIS NO BRASIL
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SERVIÇOS EM NUVEM 
Principais parceiros em nuvem pública AWS
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking

O Agibank entrará na fase 3 do projeto Open Banking que
está prevista para o final de agosto deste ano. Dentro dessa

fase, atenderemos o escopo legal, em resumo: Iniciação
de pagamentos: a Agibank irá disponibilizar as API’s de

pagamento via TED e PIX para que as Instituições Pagadoras
possam consumir e realizar pagamentos de correntistas do

banco. EX: Cliente fez compra num marktplace e escolheu
a opção de pagamento via open banking, ao selecionar o

Agibank como instituição da conta dele, ele irá consumir as
nossas API’s. Oferta de crédito: a Agibank irá disponibilizar as

API’s de oferta de crédito para que os clientes possam simular
e posteriormente contratar empréstimos do banco através

das empresas que fizerem parte do diretório. EX: Cliente está
numa instituição ou usando um sistema autorizado e

receberá ofertas de crédito de diversas instituições, podendo 
imular e contratar este crédito através da opção do open

banking. Ao escolher o Agibank ele irá utilizar as nossas API’s.

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA
Número de posições de call-centers próprios  120
Número de posições de call-centers Terceirizados  400
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos
pelos canais digitais (URA, Chat, Chatbots, 
Redes Socias, IA) 28%
Número ( ou % ) interações roteadas para
  atendimento pessoal 34%
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 297

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 3746
Total de clientes pessoa física 2,9 milhões
Número Total de agências 761 Hubs de atendimento

MEIOS DE PAGAMENTO 
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  225
Número de ATMs terceirizados 27 mil
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 
  3.883.499 de transações e 3.6 milhões de consultas
Número de clientes com serviços de
  internet banking - Pessoa Física 127.479
Número de clientes com serviços de
  internet banking - Pessoa Jurídica
Número de transações + consultas através do internet 
  banking 84.879 de transações e 1.155.710 de logins
Número de downloads de aplicativos para
  mobile - PF + PJ 600 mil
Número de acessos pelo celular em 2020  276.356
Número de transações + consultas através do aplicativo no
  celular (mobile banking) 2.636.315 de transações 
  e 34.291.715 de logins
Número de transações + consultas pelo Whatsapp
  70% das finalizações acontecem via WhatsApp
Número de seguidores nas redes sociais 
  Facebook - 354 mil /35,1 mil / LinkedIn 148 mil

Agibank
Campinas – SP

panorama das maiores instituições
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Avanço de digitalização da base de clientes, expansão da 

rede física, lançamento de uma plataforma de produtos 

financeiros e não financeiros, que vão além de banking e 

nova plataforma de investimentos. 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
Neste ano, desenvolvemos uma nova versão de app, mais 

simples e fácil, colocando ainda mais o cliente no centro de 

tudo.

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA OPEN BANKING 
Iniciação de pagamentos: a Agibank irá disponibilizar as 

API’s de pagamento via TED e PIX para que as Instituições 

Pagadoras possam consumir e realizar pagamentos 

de correntistas do banco. EX: Cliente fez compra num 

marketplace e escolheu a opção de pagamento via open 

banking, ao selecionar o Agibank como instituição da conta 

dele, ele irá consumir as nossas API’s. Oferta de crédito: a 

Agibank irá disponibilizar as API’s de oferta de crédito para 

que os clientes possam simular e posteriormente contratar 

empréstimos do banco através das empresas que fizerem 

parte do diretório. EX: Cliente está numa instituição ou 

usando um sistema autorizado e receberá ofertas de crédito 

de diversas instituições, podendo simular e contratar este 

crédito através da opção do open banking. Ao escolher o 

Agibank ele irá utilizar as nossas API’s.

PRINCIPAIS INICIATIVAS  
EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Criação de um bot de atendimento via WhatsApp e 

modelagem de crédito com base em data driven.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Marciano Testa
CEO
Glauber Correa
Chief Business Officer 
Marcelo Oliveira
Diretor Executivo Corporativo
Lucas Aguiar
Diretor de Gente e Governança
Juliana Algañaraz
CEO a.House
Fernando Castro
CEO na HyperFlame
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 1.226
Total de clientes pessoa física 1.140
Total de clientes pessoa jurídica 589
Número Total de agências 9
Total de Correspondentes não bancários 2.078

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Física 724
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Jurídica 356
Número de transações + consultas através
do internet banking  60.762
Número de downloads de aplicativos para 
mobile - Pessoa Física 2.066
Número de usuários no celular (mobile banking) 223
Número de transações + consultas através do
aplicativo no celular (mobile banking) 22.920

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada Sim
Principais parceiros em nuvem pública AWS, Azure

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  2
Número de posições de call-centers Terceirizados  2
Número de servidores  724
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  230
Número de ramais telefônicos 1.630

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) 12.991.399
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) 34.629.962
Investimento em Segurança/Criptografia 1.655.009
Investimentos em Transformação Digital 2.175.667
Investimentos  em Telecom (Voz, Dados e Internet) 5.341.675
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 123

panorama das maiores instituições

Banco Alfa S/A
São Paulo – SP 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
Onboarding Corretora Digital, Jornada e Nova Identidade 

Visual Crédito Pessoal, PIX, Internet Banking, Site 

Institucional 

Principais Iniciativas para  Open Banking 

Onboarding, Análise de Crédito, Dados Cadastrais

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Eduardo Marcondes Farah
Superintendente
Carlos Amadeu Musi Pepinelli
Gerente Geral de Segurança, Infra e Telecom
Danielle Pirani Gomes
Gerente Geral Sistemas 
Fabio Marubayashi Angelozzi
Gerente Geral de Arquitetura,  
Banco de Dados e Integração
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Banco da Amazônia S/A 
Belém – PA 

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada Sim
Principais parceiros em nuvem pública Microsoft
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada) Solução de 
  Virtualização Suite vCloud Enterprise Edition 6.7
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking

Compartilhamento de dados cadastrais, movimentação 
em conta e operações de crédito; Iniciação de pagamentos 

envolvendo PIX, Débito automático, TED, TEF; Encaminhamento 
de proposta de crédito comercial envolvendo empréstimo e 

empréstimo consignado;  Encaminhamento de operações de 
antecipação de recebíveis; Utilização dos dados compartilhados 

dos clientes para atualização cadastral, monitoramento de 
limites de crédito e acompanhamento de comportamento 

financeiro dos clientes; Aferição das rendas e faturamentos 
declarados dos clientes do Banco comparando a

  movimentação realizada em outras IFs.”
 
CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 89,94%
 Número de servidores  25 fisicos 
  (18 HPEs, 5 SPARCS, 2 Exadatas) e 894 virtuais 

  Capacidade de armazenamento 
 atual (em terabytes)  800 TB 

 Número de ramais telefônicos 3.000 Ramais
(Matriz, Agências e Ramais VPN para home office.) 

INVESTIMENTOS   
 Investimentos em Hardware

(Servidores, Storage, Mainframe) R$  34.526.872,08
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) R$  53.896.271,60
Investimento em Segurança/Criptografia R$ 2.935.913,92
Investimentos em Transformação Digital R$  971.189,50
Investimentos  em Telecom 
(Voz, Dados e Internet)  R$ 27.666.636,49
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 133

INFORMAÇÕES GERAIS  
 Total de Funcionários 2.896

Total de clientes pessoa física 840.903
Total de clientes pessoa jurídica 70.887
Número Total de agências 118
Número Total de PAB 1
 
MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 2.889
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa
 
AUTOATENDIMENTO  

 Número de ATMs próprios  384
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 3.744.529 

 Número de clientes com serviços de 
internet banking - Pessoa Física 40.430 

 Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Jurídica 19.973 

 Número de transações + consultas através 
 do internet banking  1.772.425 

 Número de downloads de aplicativos para  
 mobile - Pessoa Física 16.704 

 Número de downloads de aplicativos para  
 mobile - Pessoa Jurídica 10.401
Número de usuários no celular (mobile banking) 79.620
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 3.961.208
Número de seguidores nas redes sociais 

Facebook: 247.386 / Instagram: 36.817 / Twitter: 2.171 / 
  Youtube: 9.390 / Linkedin: 5.154 

panorama das maiores instituições
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
“Novo servidor de Banco de Dados ExaCC; alterando formato 

para nuvem privada.

Implantação do novo Switch Core; Elevação de Desempenho 

e de Nível de Segurança.

Downsizing do Mainframe – Porte dos Sistemas em COBOL 

para Java/Oracle com ganhos de desempenho e de 

diminuição de despesas.

Realizada a integração com a rede de ATMs Saque Pague.

Em desenvolvimento a plataforma de crédito BASA DIGITAL, 

já implantada a linha PRONAF DIGITAL e para 2021 está 

prevista a implantação  da linha de crédito Energia Verde. 

Ainda para o ano de 2021 está previsto o novo serviço de 

Onboarding de Cadastro de Clientes que visa agilizar o 

cadastro de clientes para contratação de produtos do Banco.

Em desenvolvimento Programa de Inovação envolvendo 

Startups com a Contratação de Aceleradora para os Processos 

de Identificação e Seleção em parceria com o BASA.”

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING  
“- Adesão formal ao Open Banking Brasil;

- Desenho arquitetural, atualizações e redefinições 

tecnológicas ao padrão de tecnologias definidas e adotadas 

pelo Banco; 

- Reestruturação de backends para o padrão Open Banking 

Brasil; 

- Implantação, configuração e disponibilização de ambiente 

computacional para o Open Banking;

- Desenvolvimento e homologação das APIs do Banco da 

Amazônia para o Open Banking Brasil;

- Criação de Grupo de Trabalho multidisciplinar dedicado 

específico para atuação das demandas relacionadas ao 

Open Banking do Banco da Amazônia.”

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
O Banco planeja utilizar tecnologias de IA para utilização 

em seus modelos de negócios, aplicadas a aprendizado 

de máquina (a partir de suas bases de crédito), aplicação 

de tecnologias de reconhecimento facial, detecção 

automatizada de fraudes entre outras iniciativas aderentes 

ao mercado bancário. 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Luis Petronio Nunes Aguiar 
Diretor de Infraestrutura de Negócio;

Claudio André Ferreira Pinto 
Gerente Executivo de Governança de TI

Mário Antônio Soares Ribeiro Júnior
Gerente Executivo de Administração de Sistemas

Pedro Nolasco Ferreira Neto
Gerente Executivo de Infraestrutura e produção 
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020 
Inovações:

Assistente Cognitivo de Emails

Reconhecimento facial e detecção de fraudes em imagens 

(Antispoofing)

Validação de foto selfie na abertura de contas

Cadastramento PIX no WhatsApp

Cadastramento PIX no Google Assistant”

PRINCIPAL EXECUTIVO

Marcelo Cavalcante
Vice-Presidente de Desenvolvimento  
de Negócios e Tecnologia

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 91.673
Total de clientes PF + PJ 74,670 milhões
Número Total de agências 4.368
Número Total de PAB 1.696
Total de Correspondentes não bancários 12.998

MEIOS DE PAGAMENTO 
Bandeiras de cartão de crédito operadas
  Elo, Visa e Mastercard

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  6.019
Número de ATMs terceirizados 24.167
Número de transações + consultas através
do internet banking  1.353,7 milhões
Número de downloads de aplicativos para 
mobile  (PF+PJ)  38.189.800 (PF + PJ)
Número de usuários no celular (mobile banking) 19,4 milhões
Número de transações + consultas através
do aplicativo no celular (mobile banking) 5.018 milhões
Número de transações + consultas pelo Whatsapp 2,3 milhões
Número de transações + consultas pelo Facebook 7 mil
Número de seguidores nas redes sociais 5.770.319
Total de interações através de Chatbot
  e Inteligência Artificial 200 milhões

Banco do Brasil
Brasília – DF

panorama das maiores instituições
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SERVIÇOS EM NUVEM 
Possui nuvem Privada SIM (PaaS com RedHat Openshift).
Principais Serviços em Nuvem Privada PIX, consignado,
 arrecadação estadual, plataforma comercial, extrato  de CC,
  extrato de CP, abertura de contas por meio digital, open 
banking (solução em processo de contratação e desenvolvimento).

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  2
Número de posições de call-centers Terceirizados  48
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA)
  URA - 1.132.705 (Disque Banestes e Banescard)
Chat 360
Chatbot Não possuímos esse serviço ainda
Redes Sociais 3.011
IA Não possuímos esse serviço ainda
Número ( ou % ) interações roteadas
  para atendimento pessoal 323.273
Número de servidores  05
  (02 Centrais, 01 para Contact Center e 02 gravadores)
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  0,6 tb
Número de ramais telefônicos 10

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) R$ 1.826.356,25
Investimentos em Software (Desenvolvimento,
Manutenção, Licenças) R$ 26.285.715,33
Investimento em Segurança/Criptografia R$ 14.721.133,64
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 230

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 2.045
Total de clientes pessoa física  1.104.000 
Total de clientes pessoa jurídica  70.000 
Número Total de agências 107
Número Total de PAB 332

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito  506.851 
Número de cartões de crédito virtuais gerados  4.959 
Bandeiras de cartão de crédito operadas Banescard e Visa

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  623
Número de ATMs terceirizados 121
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 15.831.615
Número de clientes com serviços de 
internet banking - Pessoa Física 233.062
Número de clientes com serviços de internet 
banking - Pessoa Jurídica 43.697
Número de transações + consultas através do
internet banking  22.712.882
Número de usuários no celular (mobile banking) 474.421
Número de transações + consultas através do
aplicativo no celular (mobile banking) 74.264.429
Número de seguidores nas redes sociais Instagram: 14.223

Facebook: 35.730
Twitter: 2.523

   Youtube: 2.270
  LinkedIn: 1.842

panorama das maiores instituições

Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo
Vitória - ES
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Implementações em canais eletrônicos (ampliação da 

contratação e renovação de produtos de crédito, aplicações 

financeiras, pagamentos em múltiplos canais), evolução 

do SPI/PIX, Open Banking, sistema de aprovações digitais, 

atualização de cadastro em canais digitais, abertura digital de 

contas, modernização do App Banestes, atendimento no App,  

contratação de WhatsApp Business API, melhorias no ambiente 

de prevenção e combate a fraudes, adoção de meios de 

autenticação ainda mais seguros, reestruturação dos processos 

de segurança e acessibilidade, evoluções no programa de 

Risco Cibernético, implementações do teletrabalho, evolução 

do parque de servidores, modernização da rede corporativa, 

ampliação do ambiente de armazenamento, melhorias 

na esteira DevSecOps, moving do DataCenter principal, 

implementações de BI e Big Data & Analytics, participação 

ativa em projetos sociais do governo do estado para viabilizar 

recursos à população durante a pandemia.  

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
Contratação de plataforma de Open Banking, Implantação de 

plataforma, Disponibilização de serviços da fase 03. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS  
EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 Analytics e IA (IN-505) 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Silvio Henrique Brunoro Grillo
Diretor de Tecnologia
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SERVIÇOS EM NUVEM 
Principais Serviços em Nuvem Privada Home banking, Office
  banking, Mobile banking, PIX, API Gateway e Open Banking.

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  56
Número de posições de call-centers Terceirizados  259
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos canais 

digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 3.733.279
Número ( ou % ) interações roteadas para 
atendimento pessoal  3.355.606
Número de servidores  “2.150 
Servidores Virtualizados.
      10 Servidores Físicos Windows,
      73 Servidores Linux DG e 
    532 Servidores Físicos de Agências.
  Totalizando: 2.765 Servidores”
Número de ramais telefônicos “24.294 ramais telefônicos,
  sendo... DG: 3.864 RAMAIS 
  CALL CENTER: 85 AGENCIAS – 5.112 Ramais
  DEMAIS: 505 AGENCIAS - média 30 ramais por agência 
  Postos: 168 = média 01 por posto

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) R$ 10.948.652,02
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) R$ 61.323.851,87
Investimento em Segurança/Criptografia R$ 6.422.092,23
Investimentos  em Telecom
(Voz, Dados e Internet) R$ 323.500,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 874

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 9.287
Total de clientes pessoa física 3.590.591
Total de clientes pessoa jurídica 210.680
Número Total de agências  500
Número Total de PAB  156
Total de Correspondentes não bancários 1.009

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 1.199.516
Número de cartões de crédito virtuais gerados 145.100
Bandeiras de cartão de crédito operadas  Mastercard e Visa

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  2.955
Número de ATMs terceirizados 25.258
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 67.187.355
Número de clientes com serviços de internet 
banking - Pessoa Física 372.803
Número de clientes com serviços de internet 
banking - Pessoa Jurídica 138.746
Número de transações + consultas através do 
internet banking  119.841.098
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - PJ e PF 317
Número de usuários no celular (mobile banking) 1.349.558
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 361.788.945
Número de seguidores nas redes sociais 138.647

panorama das maiores instituições

Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Porto Alegre – 
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Consulta e alteração dos limites de crédito pessoal; nova experiência 

para gestão de investimentos; possibilidade de contratação do 

produto previdência; Implantação do Agrofácil; Lançamento da 

Vero Wallet; Lançamento do Vero X; Programa de Construção 

Data Center; Blades Oracle; Divisão do ACICSE ; Fornecimento de 

Matrizes de Softwares Microsoft; Implantação EOS sob RACF;Unificar 

os domínios e Integração DGERAL e CORP; Migração profuto B2Bi 

V6;Projeto de disponibilização de infraestrutura para fase de Open 

Data do Open Banking; Projeto Migração TDS para IZPCA;Projeto 

Portfólio de Gestão; Projeto Z15 - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO; Redes 

de Acesso Corporativo - Wifi & LAN;RPA/COE ;Solução Corporativa 

de Monitoração;Storage Oracle;WA - Fase 2;Estruturação da área 

Qualidade e Delivery (Q&D);SMP Principal e Alternativo;Instalação 

e Implementação dos Novos Nobreaks;Monitoração Centralizada 

(Spectrum);Implantação da Telefonia IP DG;SMP Cellfix;Nova 

Contratação Impressão Corporativa; Serviços de Monitoração N1 e N2 

- Fase 2; Troca do Parque de Celulares;Automatizações do EDI 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
– Aplicativo Banrisul Digital: Proporcionar uma experiência de uso 

fluida e agradável no aplicativo do banco; Prospecção de novos 

clientes através do canal digital contribuindo para a expansão e 

renovação da base de clientes do banco;  Prover excelência em 

experiência digital para fidelização de clientes nos produtos de 

crédito, investimentos e seguridade; Soluções de Adquirência:  Vero 

Wallet – oferecer uma forma alternativa de pagamento que seja 

simples e digital, com  segurança e credibilidade; Aplicativo Vero 

Banrisul – oferecer ao credenciado uma experiência simplificada 

para a gestão das suas vendas e negócio; Credenciamento Vero – 

prospecção de novos credenciados através do canal Seja Vero

– Outras projetos: Crédito Agronegócio – oferecer soluções digitais 

que permitam uma experiência de contratação de crédito intuitiva 

e transparente, tanto para as equipes de vendas do Banco quanto 

para os produtores; Parcerias – disponibilizar um novo canal 

para venda de produtos e serviços do Banco através de uma 

plataforma de APIs; Atendimento por WhatsApp e Chat com acesso 

pelo aplicativo do banco, utilização de solução de IA nos canais 

de atendimento telefônico e virtual; Reestruturação da área de 

Qualidade com foco na experiência do Cliente, para monitoramento 

da jornada e da satisfação do cliente, para ágil adoção de ações 

corretivas.

– Design System – padronização dos componentes (style guide) e da 

estrutura.

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
O Banrisul como participante do Open Banking  compreende que ele  

proporciona diversas oportunidades de novos modelos de negócios, 

fidelização de clientes e vêm estudando seu arcabouço de produtos 

e serviços para uma melhor experiência dos seus atuais e novos 

clientes. Uma das iniciativas de destaque é possibilitar serviços de 

gestão financeira.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Jorge Fernando Krug
Diretor de TI
Jose Luiz Andrade
Superintendente da Unidade de Arquitetura 
Computacional
Enzo Teobaldo de Santos
Superintendente da Unidade de Logística e Operações 
de TI
Sérgio Bordin
Superintendente da Unidade de Gestão de Sistemas
Marcelo Frohlich
Superintendente da Unidade de Segurança de TI
Simone Motta
Superintendente da Unidade de Desenvolvimento de 
Sistemas
Natalia Lessa Silva
Superintendente da Unidade de Governança de TI
Luiz Fernando Mesquita de Souza
Superintendente da Unidade de Transformação Digital
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CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  9
Número de posições de call-centers Terceirizados  76
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 326.071
Número ( ou % ) interações roteadas para 
atendimento pessoal  497.321
Número de servidores   

  4.000 servidores virtuais e 320 servidores físicos
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  4.000
Número de ramais telefônicos 294

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware 
(Servidores, Storage, Mainframe) 38.801.079
Investimentos em Software 
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) 76.230.760
Investimento em Segurança/Criptografia 3.777.052
Investimentos em Transformação Digital 13.650
Investimentos  em Telecom (Voz, Dados e Internet) 54.012.808
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 256

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 6.684
Total de clientes pessoa física 7.979.313
Total de clientes pessoa jurídica 359.844
Número Total de agências 292

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 18.928
Número de cartões de crédito virtuais gerados 1.644 
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  1.107
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 5.643.973
Número de clientes com serviços de 
internet banking - Pessoa Física 35.418
Número de clientes com serviços de 
internet banking - Pessoa Jurídica 85.786
Número de transações + consultas através 
do internet banking  8.686.558
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Física 149.016
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Jurídica 103.834
Número de usuários no celular (mobile banking) 252.850
Número de transações + consultas através 
do aplicativo no celular (mobile banking) 16.563.567
Número de seguidores nas redes sociais 319.431

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Principais parceiros em nuvem pública 
  Claro (IBM Cloud), Microsoft (OneDrive)
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada) 
  OneDrive; IBM Cloud

panorama das maiores instituições

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Fortaleza – CE
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021
“Modernização da Automação Bancária.

Modernização dos Sistemas Administrativos para apoiar os 

processos de contabilidade, logístico e controladoria e solução 

de RH.

Aquisição de Solução de Cadastro Digital, contemplando 

Validação Formalística de Documentos, automatização de 

entrada de dados, leitura de documentos etc.

Sistema de Tratamento de Fraudes Externas, com automatização 

das rotinas/fluxo interrupção provisória das movimentações 

financeiras eletrônicas e tratamento de ocorrência de fraudes 

externas.

Melhorias no App BNB Agro.

Modernização dos Sistemas de Crédito.

Novo SCR - Sistema de Informações de Crédito do Bacen - Ipoc.

Crediamigo Digital.

Aquisição de ferramentas, como Omnichannel e Learning 

Management System.

Solução de gerenciamento de nuvem privada.

Aquisição de soluções de armazenamento para plataforma alta.

Renovação da Solução de VoIP e Videoconferência.

Contratação de Fábricas de Softwares Ágeis.

Implantação da Gestão do Ciclo de Vida de Produtos.” 

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
No âmbito do Open Banking no Banco do Nordeste:

Foram criadas APIs contendo informações sobre os  

Canais de Atendimento e sobre as Contas Corrente e 

Poupança, Cartões de Crédito e Operações de Crédito do 

Banco do Nordeste. Tais APIs estão disponíveis no portal do 

desenvolvedor oficial do Open Banking do Brasil para que 

qualquer pessoa ou organização possa criar serviços que 

utilizem essas informações.

Estão em fase de desenvolvimento as APIs de compartilhamento 

de dados de Cadastro, Contas Correntes e Poupança, 

Cartões de Crédito e Operações de Crédito. Dessa forma, os 

clientes do banco poderão, após prover seu consentimento, 

compartilhar seus dados com quaisquer outras instituições 

financeiras participantes do novo ecossistema. Paralelo a isso, 

haveria também a possibilidade do cliente, após prover seu 

consentimento, compartilhar seus dados com o banco.

Até o fim do segundo semestre também há a previsão do 

desenvolvimento de APIs que proporcionem dados dos demais 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira
Superintendência de Tecnologia da Informação

produtos do banco e serviços de iniciação de transação 

de pagamento e, em alguns casos, encaminhamento de 

propostas de operações de crédito.” 

PRINCIPAIS PROJETOS DE INCLUSÃO FINANCEIRA 
“Cartão 2.0 com a criação do Cartão Custeio

Desenvolvimento de solução automatizada para controle e 

gerenciamento da Política de Desenvolvimento Territorial do 

Banco do Nordeste, permitindo a expansão do Prodeter e de 

outros programas similares.

Criação do App BNB MPE para oferecer maior comodidade no 

atendimento aos clientes, diminuição do fluxo de clientes nas 

agências, avanço na diretriz do Banco de ser o Banco da Micro, 

Pequena e Média Empresa.

Ampliação da rede de atendimento em regiões desassistidas, 

desafogando Agências com integração à rede ‘Mais Você’.”
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 APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS PARA 2021 
“Nossa meta para 2021 e para os próximos anos é usar o poder 
da inovação em processos tradicionais,  entender a necessidade 
dos clientes no presente, mas sempre focando no futuro.

ENTREGAS 2021:
Para assegurar mobilidade e conveniência ao público que 
atendemos, incrementamos as soluções nos canais digitais 
(mobile, IB e e ATM) que já representam 98% das transações 
realizadas. Pelo aplicativo Bradesco, os clientes investidores, 
podem simular carteiras recomendadas de investimento, 
atualizar rapidamente o API (Análise de Perfil do Investidor), 
aplicar e cancelar LCAs e acompanhar a rentabilidade da 
carteira. Outros incentivos ao autosserviço são a habilitação 
da assinatura do termo de investidor qualificado diretamente 
pelo mobile durante a jornada de aplicação nos produtos 
destinados a esse cliente e a utilização da assinatura eletrônica 
para validar as propostas de consórcio, em uma operação 100% 
on-line, eliminando a necessidade de comparecer na agência. 
As contas de folhas de pagamento agora podem ser abertas via 
mobile Pessoa Física com ofertas personalizadas de acordo com 
o contrato com a empresa e o perfil do cliente e pelo Internet 
Banking, de forma prática e segura, os clientes podem, entre 
outros serviços, personalizar os limites de saques. 

Intensificamos nossas ações de CRM com ofertas de crédito e 
investimentos personalizadas de acordo com o perfil dos clientes 
no app PF. Ainda falando de soluções contextualizadas, no site da 
Ágora, temos o Ágora scan que, baseado no portfólio, histórico 
e perfil de investidor do cliente e com uso de inteligência 
artificial, exibe uma lista personalizada de produtos que mais 
se encaixam com o seu perfil, considerando seus objetivos e 
momento de vida. 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

André Rodrigues Cano
Diretor Vice-Presidente
Walkiria Schirrmeister Marchetti 
Diretora Executiva Gerente
Rogério Pedro Câmara
Diretor Vice-Presidente

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 89.575
Total de clientes PF + PJ 70.191.612
Número Total de agências 3.049 e 708 unidades de negócios
Número Total de PAB O Bradesco possui PAs
  (Postos de Atendimento): 3.915 e PAEs 
  (Pontos de Atendimento Eletrônicos): 822
Total de Correspondentes não bancários 
  Bradesco Expresso: 39.100
Bradesco Financiamentos:  16.939 
Losango:  63 filiais e 28.029 correspondentes”

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  30.694
Número de ATMs terceirizados 23.828
  (Banco24Horas+Conveniência)
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 1.741.227.478
Número de downloads de aplicativos para  
 mobile - PF + PJ 74.261.363
Número de transações + consultas através do
 internet banking - PF + PJ  5.300.000.000
Número de transações + consultas através do aplicativo
 no celular (mobile banking) - PF + PJ 14.400.000.000 (PF + PJ)
Total de interações através de Chatbot e
 Inteligência Artificial BIA 2020 - 426,3 Milhões de Interações 
Permite a abertura de conta corrente digitalmente sem
 a necessidade comparecer na agência (sim ou não) sim
Número de contas correntes abertas digitalmente 
 em 2020 956,6 Mil 

SERVIÇOS EM NUVEM 
Possui nuvem Privada sim

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 
Investimentos em Hardware, software e
 segurança/criptografia  R$ 5.905.237.310,29
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 3.941

panorama das maiores instituições

Banco Bradesco S/A
Osasco – SP 
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Canais Digitais PJ: soluções e facilidades que auxiliam na gestão 

financeira de suas empresas. Serviços como aceite digital onde 

possibilitamos ao cliente realizar a contratação de produtos e 

serviços, disponibilização de linhas de crédito para  manutenção 

do fluxo de caixa durante o período de crise e, realizar a 

formalização da contratação de convênio consignado tudo de 

forma digital. Implementamos soluções voltadas a regularização 

de dívidas como a prorrogação de parcelas de empréstimos e 

financiamentos, o refinanciamento e renegociação de dívidas 

nos canais digitais. disponibilizamos novas transações via PIX, 

como mais uma opção para pagamentos, recebimento de 

valores de forma on-line e soluções especificas para o público 

MEI como a oferta de serviços não financeiros de parceiros, para 

auxiliar na evolução de seus negócios.

Procuradores de Conta PF (Corrente ou Poupança) e 

de Beneficiários INSS podem acessar as máquinas de 

autoatendimento da rede própria, utilizando seu cpf; biometria e 

senha 6 dígitos exclusivas. 

Clientes, com biometria, que bloquearem seus cartões de 

débito e múltiplo por erro de senha, poderão desbloquear nas 

máquinas de Autoatendimento. 

PIX - Adesão e Exclusão: É possível realizar a adesão/exclusão da 

chave Pix – CPF, para todas as contas PF com ou sem cartão, nas 

máquinas de autoatendimento.

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
“Em 04 de maio de 2020 o Banco Central publicou a normativa 

de implementação do Open Banking, com referência em outras 

geografias a exemplo do Reino Unido, tendo por objetivo 

promover a bancarização, concorrência e inovação.

O conceito principal do Open Banking é pautado no 

clientecentrismo, como dono de suas informações financeiras, 

o cliente poderá compartilhar esses dados entre Instituições 

Financeiras, cuja entrega foi faseada em quatro momentos: 1) 

dados públicos das Instituições Financeiras, 2) dados cadastrais 

e transacionais de clientes, 3) iniciação de pagamento e 

encaminhamento de proposta de crédito e a quarta fase a ser 

detalhada entre os temas câmbio, conta salário, previdência 

privada aberta, seguros e investimentos.

Para atendimento a resolução, o banco Bradesco estruturou 

sistemas, plataformas, processos e uma governança que pudesse 

operacionalizar as entregas regulatórias e promover a geração 

de novos negócios como oportunidade para seus clientes, 

empresas e parceiros.

Na primeira fase, para promover o conhecimento, lançamos 

uma landing page específica para o Open Banking explicando 

as vantagens, quais dados podem ser compartilhados em cada 

fase, abordando o tema de segurança e também com um FAQ 

que visa sanar as principais dúvidas dos clientes.

A Bradesco Seguros está cada dia mais cuidando do bem-estar 
dos nossos clientes e dando autonomia com inovação, agilidade 
e segurança nas jornadas. No Internet Banking, disponibilizou 
aos correntistas a contratação e o cancelamento de previdência 
privada e o cancelamento de seguros de vida individuais. As 
vendas e aportes de Previdência Empresarial também dispõem 
da opção de Aceite Digital, via IB ou app para os participantes e 
via Net Empresa para o representante da empresa. 

Seguimos com as evoluções das iniciativas regulatórias 
que trazem inovação ao sistema financeiro, promovendo a 
concorrência e melhorando a oferta de produtos e serviços 
financeiros para os clientes, como o PIX e o Open Banking. No 
PIX, o cliente PF já pode fazer seu cadastro pelas máquinas de 
autoatendimento ou solicitar a exclusão da sua chave neste 
canal e fazer a autogestão dos seus limites nos canais digitais, 
de acordo com o segmento da conta e tipo de transação, 
tanto para operações de transferência como para uso do QR 
Code. A primeira fase do Open Banking foi entregue, onde, a 
partir de fevereiro, o Bradesco e outras instituições financeiras 
passaram a abrir e compartilhar as informações sobre seus 
canais de atendimento, produtos e serviços relacionados com 
contas de depósito à vista, depósito de poupança, pagamentos 
pré-pagos e pós-pagos e operações de crédito, incluindo 
termos, condições contratuais e custos, e foi disponibilizado o 
Portal do Desenvolvedor com APIs das marcas Banco Bradesco, 
Banco Digital next, Bradescard, Banco Losango, Bradesco 
Financiamentos e Ágora Investimentos.

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
“Internet Banking PF: reformulamos o Internet Banking e 
disponibilizamos novos serviços para o cliente se autoatender. 
Nova experiência com a reformulação visual do canal, 
implantamos uma nova “Home” com o conceito de cards que 
tem o intuito de ser um dashboard, com informações do seu 
saldo, últimos lançamentos, posição dos cartões de crédito, 
investimentos, e ofertas de empréstimos e seguros, numa única 
tela, várias informações ao mesmo tempo.

Disponibilizamos novas funcionalidades, como a cotação de 
seguro auto, exibição dos fundos de terceiros, simulação e 
contratação de consórcios e seus serviços de pós-venda, e 
transferir e pagar com Pix, ‘minha Pasta Digital’ onde o cliente 
pode consultar de forma centralizada os contratos e termos de 
serviços e produtos contratados de forma digital, o aumento do 
prazo de consulta da 2º via de comprovantes de transferências, 
e o gerenciador de limites operacionais para boletos de 
cobrança.

Aplicativo Bradesco PF: reformulamos o aplicativo e 
disponibilizamos novos serviços para o cliente se autoatender. 
Unificação dos apps de acesso à conta, para simplificar a 
experiência do usuário e facilitar seu entendimento sobre o 
perfil da conta, e a ativação da chave de segurança, sendo feita 
de forma segura e autônoma no próprio aplicativo, sem ligação 
para a Central de atendimento ou ir até a agência. 
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SERVIÇOS EM NUVEM E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada Sim
Principais Serviços disponibilizados para 
Open Banking Empréstimo

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centersTerceirizados 
  Posições de atendimento: 250 ; Operadores: 239
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
  canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA)
Finalizadas na URA:  2.905.746  ; Chat: 57.121
Número ( ou % ) interações roteadas para
atendimento pessoal  792.593,00
Número de servidores  17 (servidores de aplicação
  e/ou banco de dados)
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  25tb
Número de ramais telefônicos 540,00

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) $15.219.182,72
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) $56.654.412,22
Investimento em Segurança/Criptografia $1.049.040,35
Investimentos em Transformação Digital $64.000.000,00
Investimentos  em Telecom
(Voz, Dados e Internet) $16.507.156,48
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 273  

  próprios e 276 terceirizados
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 3.000,00
Total de clientes pessoa física 762.861,00
Total de clientes pessoa jurídica 31.438,00
Número Total de agências 138,00
Número Total de PAB 15,00
Total de Correspondentes não bancários 141,00

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 280.807,00
Bandeiras de cartão de crédito operadas Visa e Mastercard

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  585,00
Número de ATMs terceirizados 30.746,00
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 17.786.495,00
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Física 67.321,00
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Jurídica 16.869,00
Número de transações + consultas através
do internet banking  9.638.474,00
Número de downloads de aplicativos para 
mobile - Pessoa Física 255.600,00
Número de downloads de aplicativos para 
mobile - Pessoa Jurídica 12.135,00
Número de usuários no celular (mobile banking) 423.361,00
Número de transações + consultas através do
aplicativo no celular (mobile banking) 66.393.872,00
Número de seguidores nas redes sociais  (21/05/2021) 

   Facebook 95,9 mil, Instagram 69,4 mil, 
  twitter 56,7 mil , linkedin 11,7 mil

panorama das maiores instituições

Banco de Brasília
Brasília – 
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS PARA 2021 
Em 2021, o BRB seguirá focado em ser um banco público referência, 

moderno, ágil e eficiente. Além de continuar construindo um resultado 

financeiro sustentável, com diversificação das fontes de receita e 

crescimento das carteiras, estão em curso no Banco os seguintes projetos: 

• Crescimento e diversificação da base de clientes por meio da expansão 

digital e na expansão física;

• Diversificação e melhoria do seu portfólio de produtos;

• Reorganização Societária e Parcerias Estratégicas para elevar a 

capacidade nos negócios de seguridade, investimento e meios de 

pagamento; 

• Digitalização de produtos e serviços; 

• Investimento em Tecnologia, em Big Data e Analytics, criando uma 

cultura Data Driven;

• Melhoria da Eficiência Operacional;

• Capacitação do Corpo Funcional;

• Fortalecimento e reposicionamento da marca BRB;

• Atuação proativa na adoção de medidas para o enfrentamento da 

Pandemia, concentrando suas ações nos cuidados com a saúde, no 

estímulo à atividade econômica e na proteção social.

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
Seguindo tendência de mercado, o aplicativo BRB Mobile é o canal 

de atendimento mais utilizado. Seu crescimento é evidente e requer 

atualização constante, de modo a atender às necessidades do usuário. Em 

2019, foi proposto realizar um estudo de mercado com objetivo de avaliar 

o aplicativo BRB Mobile com perspectivas sobre sua usabilidade, obter 

feedbacks de clientes e não clientes e, por fim, propor as melhorias com 

foco na experiência do usuário. Com essa atuação foi possível em 2020 

tornar o BRB Mobile um canal mais voltado ao usuário final, de forma a 

melhorar o relacionamento do banco com seus clientes e prospecção de 

novos, levando por fim os produtos e serviços ao cliente de forma mais 

direta e funcional. Ano passado também iniciamos projetos semelhantes 

para avaliar a usabilidade dos canais Banknet e Autoatendimento BRB e o 

objetivo é que agora em 2021 os dois canais passem por essa atualização e 

possam proporcionar uma melhor experiência aos nossos usuários.

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
A principal iniciativa foi o desenvolvimento de uma camada de gestão 

e configuração de interfaces de integração, que irá possibilitar o 

desenvolvimento de novas soluções móveis, bem como, a inclusão do Banco 

em novas iniciativas e conceitos relacionados ao Open Banking. Além disso, 

foram executadas ações para atendimento ao regulatório do Bacen e para 

o estabelecimento de parcerias com correspondentes digitais. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Contratação de solução de Big Data Cloudera, que foi efetivada em 2021 

e que atualmente encontra-se em fase de implantação. A plataforma 

contempla ferramentas de IA, mais especificamente Machine Learning/

Deep Learning, para analise preditiva de dados. Além disso, está 

em prospecção diversos parceiros que irão viabilizar o atendimento 

automatizado por meio de IA. 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Fabiano Pereira Côrtes
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PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
O banco BV busca sempre oferecer soluções simples, sem fricção, 

e acessíveis para todos os seus clientes. Os principais projetos 

para 2021 contemplam estudos e implantação de recursos 

de acessibilidade, novas funcionalidades de pagamento, 

transferências e PIX, evolução da página principal a fim de 

exibir informações relevantes e contextualizadas para o melhor 

gerenciamento financeiro, e adição de novas funcionalidades e 

possibilidade de visualização e busca de extrato. Além disso, a 

jornada de abertura de conta será otimizada: menos campos 

e telas para uma jornada mais fluída e menos invasiva. A 

experiência dos clientes que possuem cartão de crédito também 

terá melhorias: atualização cadastral, pagamento de faturas, 

reformulação da exibição de limites, visualização dos últimos 

lançamentos e novas possibilidades de configuração dos cartões 

estão em desenvolvimento para entregas ainda neste ano.  

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
Entrega da fase I do Open Banking regulatório | Portal 

desenvolvedor do BV Open | 49 parceiros utilizando nossos serviços 

e produtos | 7 serviços de Banking as a Service | 8 produtos de 

Credit as a Service | 1 produto de Investment as a Service  

PRINCIPAL EXECUTIVO

Marcelo Clara
Diretor Executivo

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  3
Número de posições de call-centers Terceirizados  2
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 50.980
Número de servidores  2.165 servidores sendo 
  que 265 físicos e 1.900 virtuais 
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  
  Temos um total de 4,1PB sendo 3,6PB em ambiente de  

  tecnologia interno (on premisses) e 0,5TB em nuvem
Número de ramais telefônicos 5.000
Quantidade de Funcionários na área de
Tecnologia 549 em tecnologia

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 4.010
Total de clientes pessoa física 3.300.000
Total de clientes pessoa jurídica 3400

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 960000
Número de cartões de crédito virtuais gerados (2020) 274
Bandeiras de cartão de crédito operadas Elo, Visa e Master

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços de internet banking - 
Pessoa Física Fechamos 2020 com 44% da base 
  de varejo com pelo menos um login em app ou web. 
Número de clientes com serviços de internet 
banking - Pessoa Jurídica 1.242
Número de transações + consultas através 
do internet banking  21.273.016 transações/consultas 
  a área logada (web e app) do varejo. 
Número total de instalações do app (android)  2.240.547
Número de usuários que já logaram pelo menos uma vez 
no app Azul da BV (incluindo todos os produtos)  1.002.379
Número de transações + consultas através do aplicativo  
no celular (mobile banking).  2.497.746 transações/consultas a  

  área logada do app
Número de transações + consultas pelo WhatsApp 
(Outubro a Dezembro/21) 1380
Número de seguidores nas redes sociais Twitter  392,  
  Instagram 40.151,  Facebook 105.071, Youtube 33.500 

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Principais parceiros em nuvem pública Google GCP
Principais Serviços em Nuvem Pública  

  BaaS, IaaS, Pix, e Banco Digital 
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking 
  Pix, Pagamento de boletos, TED, Crédito Pessoal, CDC Solar 

panorama das maiores instituições

Banco BV 
São Paulo – SP
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• BRASOFTWARE: prestação de serviços de subscrição 
de aplicativos de colaboração, segurança e sistemas 
Operacionais Microsoft com garantia de atualização de 
versões pelo prazo de 7 (sete) meses na modalidade Enterprise 
Agreement for Governament (EA), incluindo os benefícios de 
Software Assurance (SA)

• UNIDIRE: prestação de serviços de fila e sala de espera virtual 
para usuários do aplicativo CAIXA Tem”

Principais parceiros em nuvem pública “Contratos Vigentes:
• IBM
• MICROSOFT
O principais players desse mercado são:
• AMAZON (AWS CLOUD)
• GOOGLE (GCP)
• MICROSOFT (AZURE)
• HUAWEI
• IBM”
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada) 

“Nuvem Privada: fase final de instrução para contratação, pois 
faz parte da solução de Hiperconvergência.

Nuvem Pública:
• CAIXATEM
• SIBOT
• SISET (SSO)
• AUXÍLIO EMERGENCIAL (SITE)
• PIX (PUSH)
• DPVAT
• E-Mail (Outlook)
• Chat/Videoconferência (Teams)
• Arquivos corporativos (OneDrive e Sharepoint)
• Sites corporativos (Sharepoint)
• LogDigital
• Open Banking
• Chatbot (GEBAN)
• Monitoramento de redes sociais (GEREM)
• Clube Caixa 
• Plataforma de Gestão de Vistoria Remota (Habitação e 

Governo)
• Fila e Sala de Espera Virtual”
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking “API 

para Open Banking disponíveis em produção:

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 81.945
Total de clientes pessoa física 143.840.257
Total de clientes pessoa jurídica 199.356
Número Total de agências 3.372
Número Total de PAB 797
Total de Correspondentes não bancários 8.810

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 4.690.849
Número de cartões de crédito virtuais gerados 40.810
Bandeiras de cartão de crédito operadas
  Elo, Mastercard e Visa.

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  28.155
Número de ATMs terceirizados 23.798
  (ATMs Compartilhados)
Número de transações + consultas através de ATM 
(inclui salas de autoatendimento das agências) 2.645.880.540
Número de clientes com serviços de
 internet banking - Pessoa Física 9.101.862
Número de clientes com serviços de internet 
banking - Pessoa Jurídica 1.293.335
Número de transações + consultas através 
do internet banking  967.065.448
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Física Auxílio Emergencial: 
  132.941.492 / CAIXA Tem: 295.154.551 / IBC Mobile: 97.288.257
Número de usuários no celular (mobile banking) 113.223.445   

  (PF + PJ e Mobile Banking + CAIXA Tem)
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 6.231.683.270 (PF + PJ)
Número de seguidores nas redes sociais  

 Instagram: 1,682 milhões / Facebook: 4,592 milhões /
   YouTube: 671,2 mil /  LinkedIn 357,9 mil / Twitter: 350,8 mil

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada “Serviços em nuvem pública 
no formato de SaaS: INTERAXA: fornecimento de solução para 
permitir atendimento de chat pelos canais de de WEBCHAT, 
  WHATSAPP E CHATBOT, na modalidade de Software na 
  nuvem pública – SaaS

panorama das maiores instituições

Caixa Econômica Federal
Brasília – DF
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TENDÊNCIAS DE INVESTIMENTO EM 2020/2021 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
• Solução de Backup Open

• Subsistemas de Disco AFA (All Flash Array) Open Bloco

• Subsistemas de Disco NAS (Network Attached Storage)

• Solução de Backup Mainframe

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
• Open Banking / Cobrança: em contratação da startup para 

iniciar experimentação. Trata-se de plataforma de cobrança com 

inteligência de base e experiência do cliente com jornada de 

atratividade e negociação simplificada

• Open Banking / Banco Digital: a startup Get More já está 

selecionada e em negociação com gestor de negócio pré-

contratação de experimentação. Visa fidelizar cliente por meio 

de cash back, member get member e outros.

• Habitação / Marketing Place: experimentação com o Feirão 

CAIXA (Digital). Trata-se de plataforma digital que conecta os 

clientes ao ecossistema de moradia, visando a busca e oferta 

simplificada de imóveis CAIXA, bem como de parceiros e outros 

serviços, além da oferta de produtos e serviços da Habitação 

CAIXA. O serviço ocorre de forma online e personalizada, 

possibilitando ao cliente explorar e utilizar as melhores opções 

de moradia. 

• Microfinanças: contratação da startup para iniciar 

experimentação. Consiste na oferta de crédito ao público de 

baixa renda que atua com coleta de resíduos sólidos recicláveis. 

Trata-se de experimento de modelo econômico inovador que 

gera renda extra ao catador, rastreabilidade dos resíduos 

coletados, e possibilita adimplência da operação, bem como o 

crescimento econômico do público de mais baixa renda, inclusive 

aqueles que são invisíveis à sociedade.

• Digitalização das Agências: conta com a realização de oficinas 

para criação de novos processos, produtos e serviços.

• Plataforma de Gov: em parceria com Google na criação de 

novos modelos negócios e vínculo com Open Banking.

TELECOMUNICAÇÕES
• Ampliação da capacidade da rede de comunicação nos 

circuitos Internet e Backbone Caixa.

• Implementação de ações de Alta disponibilidade e Disaster/

Recovery (DR) na infra de redes.

• Modernização dos equipamentos de rede e segurança do 

Datacenter.

• Criação de Rede Definida por Software com gerência e 

orquestração centralizadas e recursos avançados de segurança 

- SDWAN / SDLAN.

• Contratação de Wi-Fi Coorporativo para prédios 

administrativos.

• Contratação de Colocations Regionais.

• Modernização da rede de comunicação dos lotéricos.

• Projeto de telefonia administrativa via TEAMS PHONE 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Cláudio Salituro
Vice-Presidente 

Claudiney Bitencourt
Diretor Executivo

Eduardo Krieger Scherer
Diretor Executivo

possibilitando a utilização dos recursos fornecidos pelo Office 

365 disponíveis em nuvem.

• Monitoração do Telesserviços via reestruturação dos Logs 

de URA, da Camada de Aplicação e das ferramentas de 

monitoração.

• Atualização da Solução de Call Center.

• Telefonia Outsourcing.

ARQUITETURA DE SEGURANÇA
• Serviço de validação de identidade e autenticação biométrica 

para suportar o processo de Onboarding Digital

• Serviço de segurança em nuvem SASE (Secure Access Service Edge)

• Atualização da pilha de segurança de rede on premise

NUVEM 
• Contratação de Nuvem Pública

• Contratação de Nuvem Privada (Hiperconvergente)

PLATAFORMAS DIGITAIS
• Fornecimento de solução para automação de processos (RPA, 

do inglês Robotic Process Automation)

• Fornecimento de solução de Contact Center

• Fornecimento de solução de Serviços em Gestão de Serviços 

Corporativos (ESM, do inglês Enterprise Service Management) na 

modalidade de Software como Serviço (SaaS) em nuvem.

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
“Estruturação do Capítulo de UX para dar suporte ao 

funcionamento de toda TI: orientando, capacitando, medindo, 

mantendo e executando atividades no contexto das atividades 

de UX.

• O objetivo principal é projetar uma melhor experiência para os 

usuários de aplicativos e sistemas da CAIXA. 

INICIATIVAS PARA OPEN BANKING 
Para atender a implementação da agenda regulatória do 

Open Banking Brasil a CAIXA tem implementado um conjunto 

de iniciativas que visam gerar uma experiência diferenciadas 

para os nossos clientes dentro do sistema financeiro aberto. 

As iniciativas vão desde inovações na arquitetura de negócios 

e de tecnologia como por exemplo da utilização de soluções 

em nuvem, criação de estratégias de engajamento dos 

nossos clientes, utilização de modelos de dados para prever 

comportamento e qualificar ofertas.”
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Lançamento das Contas Digitais para clientes Carrefour 

e Atacadão; Lançamento da maquininha APag (modelo 

de adquirência): *solução para pequenos e médios 

empreendedores; *Sem aluguel e mensalidade; *Possibilidade de 

recebimento do dinheiro em até 2 dias úteis via conta digital do 

Atacadão; *15% da taxa cobrada em cada transação volta para 

o cliente como saldo na conta digital do Atacadão

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
Experiência humanizada na venda de seguros: com o intuito de 

melhorar a experiência de atendimento e venda dos seguros 

oferecidos pelo banco, foi realizado um trabalho de treinamento 

dos operadores da loja e do call-center e de humanização 

dos scripts; Alteração da identidade visual e migração de 

plataforma: para melhorar e padronizar a experiência digital 

dos nossos clientes, em 2020, fizeram o redesenho das nossas 

interfaces considerando a migração para plataforma PWA; 

Piloto experiência integrada conta e cartão private label: com 

a disponibilização da conta digital, realizaram um piloto de 

experiência integrada da conta para clientes do cartão private 

label (uso exclusivo no ecossistema Carrefour)

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Service Desk – TI Atende: Com o objetivo de acelerar o 

atendimento de nossos colaboradores/prestadores de serviço 

e reduzir o volume de ligações pelo canal humano do Service 

Desk, em março de 2020 lançaram o nosso bot do TI Atende 

(ferramenta de ITSM). A nossa IA Watson *Carina do TI Atende*. 

Com um bom time de curadores e um olhar especial para 

oportunidades de automação, o nosso bot da *Carina do TI 

Atende*, alcançou a redução de mais de 60% de ligações que 

seriam destinadas ao nosso canal humano do Service Desk, 

gerando grandes ganhos para o banco.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Aydes Junior
CTO        

Daniel Faria
Superintendente  

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 713

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  762 (TAS) 
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 5.654.256 (TAS) 
Número de clientes com serviços de internet 
banking - Pessoa Física 615.289 (SITE)
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Física 8.248.574
Número de usuários no celular (mobile banking) 2.402.619 (APP) 
Número de transações + consultas através 
do aplicativo no celular (mobile banking) 321.571.334 (APP) 
Número de transações + consultas pelo Whatsapp 1.772.779
Número de transações + consultas pelo Facebook 36.602
Número de seguidores nas redes sociais 1.470.229
Total de interações através de Chatbot e IA  450.942

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada Sim
Principais parceiros em nuvem pública Google Cloud e Azure
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada) BE/FE do 
  Aplicativo; ApiGateway, Filas e alguns microsserviços

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios (2020) 376
Número de posições de call-centers Terceirizados (2020) 213
Número (ou %) de atendimentos resolvidos pelos
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA)  76%
Número ( ou % ) interações roteadas
para atendimento pessoal (2020) 24%
Número de servidores  1.311
Capacidade de armazenamento atual  307 TeraBytes
Número de ramais telefônicos 547 ramais adm
  e 881 ramais de atendimento

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) R$ 20.000.000,00 
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) R$ 30.000.000,00
Investimento em Segurança/Criptografia R$ 5.000.000,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 130

panorama das maiores instituições

Banco Carrefour
São Paulo – SP
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Com o início das medidas mais restritivas de circulação e o 
isolamento social, em 15 dias, colocaram  quase 100% dos nossos 
colaboradores trabalhando remotamente (em home office), por 
meio da ampliação do parque de notebooks, uso de ferramentas 
de acesso remoto como VPN, AWS Workspaces. Neste momento, 
viram como decisões tomadas no passado, como ser o primeiro 
banco tradicional a operar na nuvem, trouxeram agilidade e 
segurança e garantiram a continuidade do atendimento aos 
nossos clientes. Ao longo dos meses seguintes, traduziram a 
experiência que no ambiente presencial, como a colaboração 
entre equipes e a proximidade, para o novo ambiente virtual e 
digitalizado. Post its e quadros deram lugar a ferramentas de 
gerenciamento online, investimos em lives com dicas para ter 
um bom ambiente de trabalho em casa e implantamos reuniões 
de equipe diárias. Buscaram levar apoio aos colaboradores por 
meio da telemedicina e fornecimento de informações sobre 
cuidados com relação à saúde física e mental. Foram favorecidos 
pelo fato de que o banco já vinha implementando ferramentas 
digitais para melhorar a comunicação e a interação com os 
clientes e, assim, foi possível manter o atendimento de uma 
forma próxima e humanizada. A digitalização de documentos e 
o uso de assinaturas digitais logo tornaram-se rotina, tornando 
a experiência do cliente mais fácil e ágil. Atuaram como 
operadores de linhas de crédito e incentivo criadas pelo governo e 
identificamos novos nichos de atuação. 
Cientes de que as dificuldades da população mais vulneráveis 
foram intensificadas pela pandemia, e sem poder dar 
continuidade a muitas de nossas ações sociais que eram 
caracterizadas pelo contato próximo e humano, concentraram 
as iniciativas em doações.  No cenário mais macro, ao longo do 
ano, mantiveram olhares atentos ao comportamento do setor 
financeiro e dos mercados, com destaque para os impactos da 
pandemia, para alinhar e adequar nossa atuação e seguirmos 
rumo aos objetivos estabelecidos. 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
Novo Internet Banking, APP, Nova Plataforma Confirme (serviço 
de recebíveis), Onboarding Digital (com jornada segmentada por 
tamanho de empresa) e Cobrança Ágil. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
O Fibra entrará na fase 3 oferecendo serviços de iniciação de 
pagamentos inbound e outbound. A expectativa é que tanto os 
serviços de crédito, investimento e seguros sejam oferecidos em 
linha com a fase 4, Open Finance.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Carlos Alberto Sangiorgio

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de colaboradores diretos 286
Total de clientes pessoa física 183
Total de clientes pessoa jurídica 1156
Número Total de agências 1

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Física 60
Número de clientes com serviços de internet
banking - Pessoa Jurídica 818
Número de transações + consultas através
do internet banking  90.970
Número de seguidores nas redes sociais 257.696
Pagamentos Instantâneos  – Previsão para 
  implantação (mês/ano) :  Previsão setembro/2021

SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Principais parceiros em nuvem pública AWS e Azure
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada) :  Todos os 
  nossos sistemas rodam na nuvem (100%)
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking: O 

Banco Fibra, apesar de estar obrigado a entrar apenas no 
escopo da fase 3, decidiu por atender o escopo das fases 1, 2 

e 3. Em relação à fase 4, estão definindo os serviços que 
  iremos participar.

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  8
Número de posições de call-centers Terceirizados  3
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 145
Número ( ou % ) interações roteadas para atendimento 
 pessoal  100% das chamadas são derivadas para 
 o atendimento humano  (nossa URA não tem serviço online)
Número de servidores  258
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  120 TB  

  de armazenamento (em produção)
Número de ramais telefônicos 17

INVESTIMENTOS  
Investimentos em TI R$2.070.000,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 45

panorama das maiores instituições

Banco Fibra S/A
São Paulo – SP
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SERVIÇOS EM NUVEM 
Possui nuvem privada Temos uma estrutura 
  de nuvem privada que está em processo acelerado de  

  migração para nuvem pública.
Principais parceiros em nuvem pública  Possuímos uma
  estratégia para migração dos nossos serviços de
 negócios para nuvem pública da AWS, porém não temos um
 contrato de exclusividade, abrindo a possibilidade de utilizarmos  

 os principais serviços dos demais provedores de computação 
em nuvem. Um deles é o Office 365 (Microsoft) que roda na Axure.

Principais serviços disponibilizados
para Open Banking Em desenvolvimento

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  2.016
Número de posições de call-centers terceirizados  9.141

INVESTIMENTOS  
Quantidade de Funcionários na Área de Tecnologia 10.270

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 96.540
Total de Clientes Pessoa Física Mais de 56 milhões 
de clientes no Varejo (O Banco de Varejo engloba clientes de
 varejo, clientes de alta renda e micro e pequenas empresas,
  além de produtos e serviços a não correntistas. 
Total de Clientes Pessoa Jurídica 1,4 milhão de clientes
  PJ no segmento Varejo e mais de 23 mil grupos 
  empresariais e institucionais entre os clientes de Atacado
Número Total de agências 3.041
Número Total de PAB 656

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 34,2 milhões
  de cartões de crédito e 30,3 milhões de cartões de débito
  (ambos em  quantidade de contas).
Número de Cartões de Crédito Virtuais Gerados 16 milhões
 Bandeiras de Cartão de Crédito Operadas  Mastercard,  

  Visa, Hipercard

REDE DE ATENDIMENTO INTERNACIONAL 
Número Total de Agências  no Exterior 444 agências + PABs 
Países/Cidades com Agências presente em 18 países

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  45.556 mil
Número de transações + consultas através
 do internet banking  1.719.203.155
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Física 11.938.083
Número de downloads de aplicativos para 
mobile - Pessoa Jurídica 794.118
Número de usuários no celular (mobile banking) 14.225.776
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 2.182.070.889
Número de seguidores nas redes sociais Instagram: +567 mil
  seguidores; Twitter: +639 mil seguidores;  

  Facebook: +9,2 milhões de seguidores; TikTok: +289,8 mil  
  seguidores; LinkedIn: +2,4 milhões de seguidores

panorama das maiores instituições

Itaú Unibanco Holding S.A.
São Paulo – SP 
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Projeto de Transformação do Varejo 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
• Itaú Unibanco e Inova USP inauguram Centro de Inteligência 

Artificial e Aprendizado de Máquina

O Itaú Unibanco e o Inova USP inauguraram em março de 2019 

o CIAAM, o Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de 

Máquina. Para celebrar a ocasião, o espaço recebeu o Encontro 

de Machine Learning, evento focado em Inteligência Artificial 

e Aprendizado de Máquina, método de análise de dados que 

automatiza a construção de modelos analíticos.

• Itaú lança app iti para todos os usuários iOS e Android

Em outubro, o Itaú lançou o iti, plataforma digital de 

pagamentos, para todos os usuários iOS e Android.

• Itaú compra a Zup Technologies para acelerar 

desenvolvimento digital

O Itaú Unibanco anunciou em novembro de 2019 a compra da 

companhia mineira de serviços de tecnologia Zup IT, por valor 

que pode chegar a mais de meio bilhão de reais.

• Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco, é reconhecido com 

Prêmio Executivo TI do Ano, do IT Mídia

Ricardo Guerra, CIO do Itaú, protagoniza projeto que o levou ao 

pódio para receber o prêmio de Executivo de TI do Ano 2019, na 

categoria Bancos.

• Itaú Unibanco passa a utilizar tecnologia de reconhecimento 

facial para aumentar segurança no financiamento de veículos

O Itaú Unibanco implantará uma solução digital para 

aprimorar a segurança nas operações de financiamento de 

veículos. A nova ferramenta utilizará a tecnologia de biometria 

facial com o objetivo de evitar fraudes e garantir que não 

ocorram problemas na aprovação e liberação de crédito para 

os clientes que desejam comprar carros novos e usados.

• Itaú habilita cartões para carteiras digitais

Em setembro, 100% dos cartões do Itaú Unibanco de crédito, 

débito e seus adicionais foram habilitados para utilização nas 

carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

PRINCIPAL EXECUTIVO

Ricardo Guerra
Diretor

PRINCIPAIS INICIATIVAS  
EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Assistente Virtual Itaú (AVI):

Novos negócios:

Cobrança (que ajudou muito os clientes na pandemia) 

 Seguros

Veículos

Imobiliário

Nova vocação:

Além de ser uma ferramenta de atendimento para assuntos 

das centrais

Ajudará o cliente para assuntos do gerente e ajuda do próprio 

gerente e funcionários Itaú

Novas capacidades que darão experiências mais 

personalizadas para os clientes

AVI proativo

AVI contextualizado

AVI Orquestrador

Novas jornadas resolutivas

+ 20 jornadas resolutivas no 1sem/2021 trazendo RNH 

(resolutividade na hora), melhor experiência dos clientes e 

eficiência nas operações.
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SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada Sim
Principais parceiros em nuvem pública AWS, IBM e GCP
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada)
  PIX, BaaS e Open Banking
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking 
 API de pagamento, API de Saque, API de Saldo, API de Extrato, 
 API de Empréstimo, API’s de Cartões, API de autenticação, API  
  de lançamentos futuros

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  15
Número de posições de call-centers Terceirizados  236
Número (ou %) de atendimentos resolvidos pelos canais 
digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA)  Chat bot: 92%/
URA: 50% | Chat Bot: 824K / URA:  319K Redes Sociais 100.092
  Lojas de app 21.402
Número ( ou % ) interações roteadas para 
atendimento pessoal  Chat: 8% / Voz: 50%
  Chat: 67K /  Voz: 200k
Número de servidores  “93 servidores físicos 
(32 Não Produtivo, 29 Tutoia, 14 Hortolândia, 10 Splunk, 2 AD e 
 6 Backup) 2298 servidores virtuais (1122 Não Produtivo, 1219 
  Tutoia e 647 Hortolândia)
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  2785 
TB (Total Bruto, contando 600TB do FS1 utilizado somente 
  para backup ZDL)

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) R$ 44.300.234,68
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) R$ 122.751.246,54
Investimento em Segurança/Criptografia R$ 1.435.393,01
Investimentos em Transformação Digital R$ 5.706.080,97
Investimentos em Inteligência Artificial R$ 2.096.002,16
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia  369  

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 1.437 funcionários
Total de clientes pessoa física 4,5 milhões 
Total de clientes pessoa jurídica 300 mil
Número Total de agências Banco 100% Digital
Número Total de PAB 4 agências - BH, RJ, SP e Campinas
Total de Correspondentes não bancários 1.300

MEIOS DE PAGAMENTO  
Número de Clientes com Cartão de Crédito 431.369
Número de cartões de crédito virtuais gerados 316.461
Bandeiras de cartão de crédito operadas MASTERCARD

AUTOATENDIMENTO  
Número de ATMs próprios  8
Número de ATMs terceirizados Credenciado a Rede TecBan
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 4.445.946
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Física 3.981.503
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Jurídica 133.807
Número de transações + consultas através
do internet banking  13.421.712
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Física 3.577.835 (2.995.643 Android e 582.192 iOS)
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Jurídica 7.255 - ( 1.647 iOS + 5.608 Android )
Número de usuários no celular 
(mobile banking) 567.624 (355.439 Android + 212.184 iOS)
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 262.825.768
Número de transações + consultas pelo WhatsApp Mais de 
450 fluxos conversacionais distribuídos em 170k de acessos ao 
mês, totalizando mais de 1.2MM de mensagens trocadas/mês.
Número de transações + consultas pelo Facebook 72.058
Número de seguidores nas redes sociais “Facebook - 562.764
  Youtube - 459.000; Linkedin - 282.532;
  Instagram - 112.842; Twitter - 17.406
Total de interações através de Chatbot 
e Inteligência Artificial  8.158k

panorama das maiores instituições

Banco Original
São Paulo – SP
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Criação Datacenter DR / Processamento em Nuvem / 

PIX / Evolução do Modelo de Arquitetura de aplicações 

(Microsserviços) / Processamento Cloud Hubrida / Recapacitação 

e atualização tecnológica da infraestrutura de Rede dos Sites 

Principal e Secundário / Implantação de solução visando o 

processo de Observabilidade para o ambiente e aplicações 

/ experiência de usuários / Internalização da solução de 

integração de débito / Criação de solução unificada para gestão 

de acessos (Identidades) / Análise comportamental de ameaças 

(Cyber Security) 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX  
“Novo Internet Banking PJ:  Com a proposta de valor “”Mais 

que um banco, o parceiro da sua empresa.”” O Banco Original 

habilita nosso cliente PJ  a ter mais tempo para cuidar do seu 

negócio e economizar com processos manuais. O usuário tem 

tudo em um só lugar: pagamentos e pendências de impostos, 

veículos, imóveis, colaboradores, além de uma rede ampla de 

parcerias. 

Simplificação da Abertura de Conta: Com o objetivo de diminuir 

os pontos de fricção, gerar maior engajamento e aumentar 

o volume de contas abertas, o projeto conseguiu reduzir os 

campos obrigatórios pedidos ao cliente em 41%, e diminuir o 

número de telas (de 26 para 19), tornando a abertura de conta 

do cliente muito mais rápida e eficiente como o tempo de 

preenchimento em aproximadamente 5 minutos.

Oferta de Produtos na abertura de conta: Antecipar a oferta dos 

produtos Original com o intuito de aumentar a conversão no 

cadastro e adesão aos produtos do banco.

- PIX Original

- FOPAG – Liveness, 

- FOPAG Primeiro Acesso

- FOPAG IBPJ – Pagamentos “ 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Paulo Sahadi

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING  
“O Original sempre acreditou que a liberdade financeira é o 

melhor produto que um banco pode oferecer. Neste momento 

em que o Open Banking chega ao grande público, trazemos 

todas as ferramentas para que as pessoas saibam como usar 

este novo poder. O site openbanking.com.br explica de forma 

didática por que e como compartilhar dados com segurança. O 

chatbot do Original também está preparado para responder 

a todas as perguntas, inclusive pelo WhatsApp. E nos canais 

transacionais, o usuário pode compartilhar de forma fácil e 

intuitiva os dados que quiser, pelo tempo que achar necessário 

e com a instituição de sua escolha. Tudo 100% digital e 

regulamentado pelo Banco Central.

Para o Original, open banking é isso: fazer os dados e histórico 

bancário dos clientes render vantagens. Pra eles.

O Banco Original sempre defendeu essa liberdade por um 

motivo muito simples: a gente sempre ofereceu mais vantagem.” 

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
“O Banco Original se diferencia dos demais bancos devido à 

forma como foi criada solução, com o foco de prover a real 

experiência de um banco digital, através de canais populares 

como WhatsApp, além do próprio aplicativo móvel do banco e 

internet banking, para a pesquisa e realização das transações 

bancárias. Utilizando sua plataforma totalmente open banking e 

unificada através de seu orquestrador, pretende se transformar 

em um chat cognitivo “multiempresa”, podendo se conectar 

através de APIs a qualquer outra empresa proporcionando a 

melhor experiência em comunicação e vendas.

Temos mais de 450 fluxos conversacionais, incluindo FAQ e 

transações: 17 transações como Recaptura de documentos, 

aquisição de cliente (leads), indicações de clientes pelo agente 

digital, cotação de dólar, consulta de seguros, manutenção 

do limite do cartão do adicional, consulta das transações 

Pix, parcelamento de fatura, emissão de boleto de depósito, 

renegociação de dívidas, preventivo, extrato, saldo, consulta do 

conta que rende entre outros.
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS PARA 2020/2021 
“Além de digitalizar toda a concessão de crédito consignado e 

financiamento de veículos, evoluímos de forma relevante nossa 

conta digital criando uma plataforma digital completa para 

atender as necessidades do nosso público-alvo, ampliando a 

base de produtos e serviços ofertados, incluindo por exemplo o 

PIX e novos produtos de crédito e seguro no aplicativo.

Nos últimos trimestres, apresentamos evolução das métricas de 

engajamento e seguimos focados na ampliação da nossa base de 

clientes investindo em tecnologia para uma melhor experiência 

em nossas plataformas digitais e novas ofertas de serviços e 

produtos, potencializando ainda mais o engajamento de nossos 

clientes. A conta digital tem um papel fundamental em nossa 

estratégia, ao criar um relacionamento duradouro com o nosso 

cliente, transformando o Banco PAN em uma plataforma completa 

de serviços financeiros, e contamos também com parceiros para 

incrementar nossa base de clientes. Constantemente analisamos 

e investimos em novas tecnologias e produtos. Exemplo disso é 

o lançamento recente do nosso produto de adquirência para 

engajar mais nossos clientes que são MEI e autônomos.”

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
“Constantemente investindo e atualizando nossas plataformas 

digitais para melhor servir nossos clientes. Em 2020 lançamos nosso 

app e conta digital que tem um papel fundamental, ao criar um 

relacionamento duradouro com o nosso cliente, transformando o 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Leandro Marçal
Superintendente Executivo Sr Tecnologia

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 2.497
Total de clientes pessoa física 7,6 MM
Número Total de agências 1
Pontos de venda no país 60 (Não possuem PAB)
Total de Correspondentes  bancários 16.000

MEIOS DE PAGAMENTO 
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard e Visa

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços
de internet banking - Pessoa Física 3,5 MM
Número de seguidores nas redes sociais Total: 568.719 - Facebook 
168.334 / Instagram 94.120 / LinkedIn 277.756 / YouTube 28.500

panorama das maiores instituições

Banco PAN S.A.
São Paulo – SP

Banco PAN em uma plataforma completa de serviços financeiros. 

A Conta Digital confere aos clientes acesso a uma conta completa: 

100% digital, sem tarifa de manutenção, com cartão múltiplo 

sem anuidade, com direito a um pacote mensal gratuito de 

transferências, PIX, saques na Rede 24 horas, depósitos via boleto, 

pagamentos de contas, portabilidade de salário, produtos simples 

de investimento, seguros, além de diversos produtos de crédito e 

outros serviços. Em 2021 nossa plataforma irá se expandir e vamos 

incluir outras opções de produtos e serviços como novas alternativas 

de seguros e de investimentos, atendendo de maneira ainda 

melhor nossos clientes e adquirência.”

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
“Parceria com o Guia Bolso para estruturar um projeto piloto para 

o Open Banking. Cabe ressaltar que os procedimentos acontecem 

mediante o consentimento do cliente. Com esta autorização 

antecipada, o Banco PAN poderá avaliar os dados bancários 

das contas dos usuários em outras instituições financeiras. Toda 

análise, tratamento e armazenamento dos dados ocorrem de 

forma segura e seguem as exigências da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) e não geram qualquer custo para o cliente.” 

PRINCIPAIS PROJETOS DE INCLUSÃO FINANCEIRA 
“O Pan visa construir um banco focado para as classes C, D e E, 

explorando todo o ecossistema de serviços financeiros. Em Consumer 

Finance ofertamos diversos produtos de crédito como consignado 

(empréstimo e cartão de crédito), financiamento de veículos (leves 

usados e motos novas) e crédito pessoal. Já em Banking, temos 4 

grandes frentes: (i) Banco Transacional, com conta digital e cartão 

múltiplo grátis, limite emergencial, PIX, transferências e pagamentos 

de boletos, depósitos e saques; (ii) Seguros, além do tradicional 

seguro prestamista oferecemos uma série de opções de seguros 

criando um portfólio completo em parceria com a Too Seguros; 

(iii) Savings,  disponibilizamos opções simples de  investimentos 

como “Poupa PAN”, focadas no nosso público alvo, agregando 

um componente importante  de educação e planejamento 

financeiro; e (iv) Adquirência, oferecendo soluções completas para os  

microempreendedores e trabalhadores autônomos, que compõem 

parte importante da nossa base de clientes.”
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Paraná Banco S.A.
Curitiba – PR

SERVIÇOS EM NUVEM 
Principais parceiros em nuvem pública 
  Azure, AWS, Google
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada)
  Aplicações, Banco de Dados, Backup

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  27
Número de posições de call-centers Terceirizados  261
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 845.197
Número ( ou % ) interações roteadas para 
 atendimento pessoal  216.398
Número de servidores  18
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  0,8
Número de ramais telefônicos 218

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) 1.399.437
Investimentos em Software (Desenvolvimento, 
Manutenção, Licenças) 29.272.763
Investimento em Segurança/Criptografia 1.363.378
Investimentos  em Telecom (Voz, Dados e Internet) 9.885.226
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 142

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 500
Total de clientes pessoa física 380040
Total de clientes pessoa jurídica 580
Número Total de agências 1
Número Total de PAB 25 Lojas Próprias
Total de Correspondentes  bancários 224

AUTOATENDIMENTO 
Número de clientes com serviços de
 internet banking - Pessoa Física 1.640
Número de clientes com serviços de
internet banking - Pessoa Jurídica 580
Número de transações + consultas através
do internet banking  76.380
Número de downloads de aplicativos para  
mobile - Pessoa Física 5.700
Número de usuários no celular (mobile banking) 2.000
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 190.000
Número de seguidores nas redes sociais 118.700
Total de interações através de Chatbot 
e Inteligência Artificial 5.440.000
Pagamentos Instantâneos 
Previsão para implantação (mês/ano) 11/20

SOLUÇÃO INTERNA OU DE TERCEIROS
Terceiro no backend e própria no frontend
Solução On-Premise ou Cloud Cloud

panorama das maiores instituições
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 APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS EM CURSO JÁ 
ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Manter o foco na transformação digital, que tem como 

objetivo posicionar o Paraná Banco em uma posição de 

vanguarda na inovação do crédito consignado para o setor 

público.  

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
A equipe de UX trabalha nos projetos junto ao time 

de POs que ficam nas BUs com o objetivo de construir 

soluções levando em consideração o objetivo do negócio e 

necessidades dos clientes. Temos um time de especialistas 

em Experiência do Usuário, responsável por entender, 

testar, validar pesquisar e propor as melhores soluções 

em canais como o site do Paraná Banco, landing pages, 

aplicativo, e-mail marketing e jornadas e entregas como 

o APP de Investimento, o APP de Consignado que está em 

fase de construção e jornada de contratação do consignado 

de clientes do INSS dentre outros. O resultado disso é 

um trabalho constante em melhorias na experiência do 

cliente, para prestarmos o melhor serviço desde a fase 

de prospecção até a manutenção e fidelização da nossa 

carteira. 

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
Assessment de infraestrutura, arquitetura e segurança, 

parcerias estratégicas, identificação de oportunidades 

de melhorar a experiência do cliente, adaptações em 

sistemas 

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 
Utiliza-se a IA nas interações com nossos clientes para 

consulta de informações, orientações e direcionamento. Isso 

ajuda na performance e eficiencia através dos nossos canais 

de atendimento humano. 

PRINCIPAL EXECUTIVO

Paulo Correa Matta
Diretor de Tecnologia 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 44.599
Total de clientes PF +PJ 27,9 milhões
Número Total de agências 2.153
Número Total de PAB 1.411

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  12.949
Número de ATMs terceirizados 23.798
Número de seguidores nas redes sociais 8,3 milhões

panorama das maiores instituições

Banco Santander Brasil
São Paulo – SP 

APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING
“Com a implantação da Fase 2 do Open Banking no 

Brasil, ofereceremos aos nossos clientes a possibilidade de 

compartilharem seus dados mantidos em outras instituições 

com as empresas do Grupo Santander. Conhecendo melhor 

os seus dados, poderemos oferecer produtos e serviços 

mais aderentes ao perfil de cada cliente, por exemplo, 

melhorando nossa capacidade de análise de riscos, 

estimativa de renda, faturamento e definição de preço. Isso 

pode até mesmo melhorar o acesso ao crédito de nossos 

clientes. Também vamos disponibilizar a nossos clientes 

novas funcionalidades de gestão financeira em nosso 

aplicativo, como a consulta de extratos de suas contas fora 

do Banco Santander.

A solução tecnológica que permite esta troca de dados entre 

instituições financeiras inclui um conjunto de APIs abertas 

e padronizadas pela Estrutura Inicial do Open Banking e 

ratificada pelo Banco Central do Brasil. O escopo de dados 

desta Fase 2 inclui dados de cadastro, contas, cartão de 

crédito e operações de créditos, que serão compartilhados 

exclusivamente após o consentimento do cliente.

PRINCIPAL EXECUTIVO

Ede Viani

A jornada para consentimento ao Open Banking estará 

disponível nos  canais digitais existentes, como por exemplo 

aplicativo para celular, atendendo tanto pessoas físicas 

como jurídicas. Da mesma forma, os clientes terão a opção 

de compartilhar seus dados cadastrais e transacionais, nas 

empresas do Grupo Santander, com as demais instituições 

participantes do Open Banking.” 

PRINCIPAIS INICIATIVAS  
EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Em 2020, lançaram  a GENTE, a Inteligência Artificial  

do Santander. Disponível nos aplicativos do banco para  

PF e PJ, no aplicativo Way, Internet Banking e WhatsApp,  

ele engloba hoje 20 serviços para os clientes se servirem. 

Mais de 8 milhões de clientes já utilizaram a ferramenta,  

com o total de 61 milhões de interações com a GENTE 

até agora. Outro novo serviço oferecido é o Algo+, a 

carteira de renda variável exclusiva do banco.  Com 

ele, o rebalanceamento mensal que a Santander 

Corretora promove em suas carteiras de ações é feita 

automaticamente, disponibilizando assim a expertise 

 dos especialistas do Santander, que escolhem as melhores 

estratégias de diversificação, e a precisão dos algoritmos 

para automatizar todos os processos.
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SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada Sim
Principais parceiros em nuvem pública
  AWS, Azure, IBM e Oracle 
Principais Serviços em Nuvem (Privada)  Serviços relacionados 
às principais cargas de trabalho do CCS de desenvolvimento, 
  homologação e produção; Serviço de recuperação de  

  desastre contingenciado geograficamente.
Principais Serviços em Nuvem (Pública) Serviço de IA
 (Inteligência Artificial) de reconhecimento facial (AWS); 

Serviço de hospedagem e distribuição de conteúdos Web 
(AWS); Terceiro site de homologação do ambiente de 

Container (AWS); Cargas de trabalho de desenvolvimento 
(AWS); Integração com Office 365 (Azure); Engine de IA da 
assistente virtual de atendimento do Sicoob (IBM Cloud); 

Log de infraestrutura do ambiente de servidores de
  aplicação da Sicoob Pagamentos (Oracle Cloud).
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking
  Gestão Cobrança, Conta Corrente, Pix Cobrança, 

Poupança, Captação Remunerada, Autenticação,
  Pagamento de Convênios, Correspondente Bancário

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  116
Número de posições de call-centers Terceirizados  37
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos canais 
digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 1.629.035
Número ( ou % ) interações roteadas para 
atendimento pessoal  2.575.400
Número de servidores  3.838
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  6,8 PB
Número de ramais telefônicos 36.802

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) 9.920.574
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) 42.029.362
Investimento em Segurança/Criptografia 2.365
Investimentos em Transformação Digital 7.721.648,08
Investimentos em Inteligência Artificial 500.000,00
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 1.219

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 42.258
Total de clientes pessoa física 4.626.525
Total de clientes pessoa jurídica 898.394
Número Total de agências 373
Número Total de PAB 3.480
Total de Correspondentes não bancários 1.057

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 2.150.483
Número de cartões de crédito virtuais gerados 2.571.016
Bandeiras de cartão de crédito operadas
  Visa, Mastercard, Cabal

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  5.921
Número de ATMs terceirizados 23.000
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 362.156.272
Número de clientes com serviços de internet 
 banking - Pessoa Física 270.392
Número de clientes com serviços de internet
banking - Pessoa Jurídica 426.316
Número de transações + consultas através
do internet banking  1.185.433.285
Número de downloads de aplicativos para 
mobile - Pessoa Física 560.602
Número de downloads de aplicativos para 
mobile - Pessoa Jurídica 
Número de usuários no celular (mobile banking) 2.920.615
Número de transações + consultas através do
aplicativo no celular (mobile banking) 4.013.502.015
Número de transações + consultas pelo Whatsapp 681
Número de seguidores nas redes sociais 1.420.036
Total de interações através de Chatbot
e Inteligência Artificial 504.844

panorama das maiores instituições

Sicoob
Brasília - DF
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS  
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM 2020/2021 
Jornada Cognitiva do Sicoob; PIX; Integração dos serviços 

de cobrança bancária e serviços de arrecadação com o PIX; 

PIX Agendado Poupança; Pagamento PIX na Maquininha; 

Troca de pontos na maquininha Sipag; Ecossistema de 

Marketplace, Fidelidade e Lojas Virtuais; Doações utilizando 

Pontos; Modernização Plataforma de Emissão de Cartões; 

Bandeira VR FEPAS; Bandeiras Regionais Rede Compras; Aluguel 

de Equipamentos Sipag; PCI PIN Security Requirement 18-3 

Implementar Key Block; Conciliação Automática PAX;

Bandeira AMEX Full Acquirer; Digitalização da assinatura da 

proposta de credenciamento; Toquenização - E-commerce 

(Visa, Elo e Mastercard); Open Banking; SicoobPay; Gateway de 

Pagamento; Novo Sicoob Minhas Finanças; Reconhecimento 

Facial; Sicoob Salário; API’s de serviços de cobrança bancária, 

arrecadação de convênios, parcerias de débito automático;

Implementação do núcleo do ambiente de monitoração 

do Sisbr na nuvem; Migração de arquivos departamentais 

para nuvem; Portal de entrega automática de ambientes; 

Previdência – VGBL; Rateio de Perdas; Centralização do processo 

de cobrança e recuperação de créditos vencidos; Consórcios - 

Transformação do processo de venda e automação da gestão 

pós contemplação; Adesão Digital - Automação da jornada 

de relacionamento do cooperado investidor e Onbording 

Digital facilitado; Gestão Comercial - Estruturação de novo 

modelo de segmentação e indução comercial; Estruturação 

da emissão dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

(CRAs); Desenvolvimento de solução de front office para a 

DTVM; Reestruturação da gestão dos recursos da caderneta de 

poupança; Registros LCI, LCA e RDB via API B3; Open Banking 

Conta Poupança; Centralização da prestação do serviço de 

Contabilidade, Tributário e Folha de Pagamento.

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
Seguros - Desenvolvimento da Plataforma de Seguros, 

Modernização do Portfólio de Produtos, Renovação do Produto 

de Seguro Prestamista, Seguro sem Fricção, Novo Seguro de Vida 

Empresarial (Vida em Grupo) e Novo Seguro Residencial; Gestão 

do Cadastro Centralizado no Sisbr 3.0; Plataforma de Consórcios 

no Sisbr 3.0; Desenvolvimento de plataforma para gestão de 

previdência no Sisbr 3.0; Gestão Comercial - Painel Comercial e 

Carteirização no Sisbr 3.0; Plataforma para gerenciamento de BNDU 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

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 I

Brunno Giordano Mello Silva
Superintendente de Sistemas de Informação II

Márcio Alexandre de Macedo Rodrigues
Superintendente de Governança de TI  
e Segurança Cibernética

(Bens não de uso) no Sisbr 3.0; Análise Perfil do Investidor; Tesouro 

Direto; Plataforma de Investimentos; Home Broker; Letra Financeira; 

Internalização do sistema de controle de ativos de tesouraria; 

Whatsapp Pay; Troca de pontos na maquinha Sipag; Modernização 

da Plataforma de Adquirência; App Sicoob Poupança.

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
Disponibilização das APIs do Open Banking Regulatório e APIs de 

movimentação financeira (Pagamento de Títulos, TED, DOC, Pix, 

Transferências entre contas da rede) 

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Robotização de processos em várias verticais de negócio do 

CCS: Crédito e Câmbio - Restituição de Valores Consignado com 

envio de TED, DOC e DEC, Geração de arquivo para liquidação 

de Parcelas, Mesa de Operações INSS, Cotas Partes e Conciliação 

de Parcerias; CSC - Pedido de Vale Alimentação e Refeição, 

Cadastro de Honra de Avais e Fiança de Crédito; Contabilidade 

- Conciliação de Caixa; Seguros - Apuração de Assinaturas 

em Massa Vida Empresarial; Disponibilização do Centro de 

Inteligência Artificial; Assistentes Cognitivos: Fábrica de Limites 

e Ajuste de Vale Alimentação e Refeição dos empregados do 

CCS. Ciência de Dados: Engenharia de dados para instrumentar 

os estatísticos de modelagem de risco de crédito e modelagem 

de performance comercial. Trata-se da criação de Data Lake 

contendo dados brutos de todas as verticais de negócio do CCS 

e disponibilização de ferramentas de análise exploratória de 

dados, modelagem estatística e machine learning.
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SERVIÇOS EM NUVEM,  APIS E OPEN BANKING 
Possui nuvem Privada  Sim
Principais parceiros em nuvem pública  AWS, Microsoft, 
  Salesforce, IBM
Principais Serviços em Nuvem (Pública/Privada) 
  Infrastructure as a Service
Principais Serviços disponibilizados para Open Banking 
Portal do Desenvolvedor (APIs de Canais e Produtos e Serviços).

CONTACT CENTER E INFRAESTRUTURA 
Número de posições de call-centers próprios  90
Número de posições de call-centers Terceirizados  210
Número ( ou % ) de atendimentos resolvidos pelos 
canais digitais (URA, Chat, Chatbots, Redes Socias, IA) 19%
Número ( ou % ) interações roteadas para
atendimento pessoal  81%
Número de servidores  5
Capacidade de armazenamento atual (em terabytes)  7,06
Número de ramais telefônicos 300

INVESTIMENTOS  
Investimentos em Hardware
(Servidores, Storage, Mainframe) 51.404.177,76
Investimentos em Software
(Desenvolvimento, Manutenção, Licenças) 116.306.766,90
Investimento em Segurança/Criptografia 3.329.836,03
Investimentos em Transformação Digital 136.583.931,79
Investimentos em Inteligência Artificial 3.363.028,61
Investimentos  em Telecom
(Voz, Dados e Internet) 14.871.499,33
Quantidade de Funcionários na área de Tecnologia 467

INFORMAÇÕES GERAIS 
Total de Funcionários 30.032
Total de clientes pessoa física 4.264.618
Total de clientes pessoa jurídica 637.106
Número Total de agências 1980
Número Total de PAB 10
Total de Correspondentes não bancários 4.957

MEIOS DE PAGAMENTO 
Número de Clientes com Cartão de Crédito 1.812.284
Número de cartões de crédito virtuais gerados 143.260
Bandeiras de cartão de crédito operadas Mastercard, 
  Visa e Cabal

AUTOATENDIMENTO 
Número de ATMs próprios  6.100
Número de transações + consultas através de ATM
(inclui salas de autoatendimento das agências) 7.132.209
Número de clientes com serviços de internet
banking - Pessoa Física 2.245.580
Número de clientes com serviços de internet
banking - Pessoa Jurídica 546.864
Número de transações + consultas através
do internet banking  47.241.984
Número de downloads de aplicativos para mobile - 
 Pessoa Física e Jurídica 2.163.862 (Android)
  e 22.712 (AppStore) - App é o mesmo para PF e PJ
Número de usuários no celular (mobile banking) 3.924.990
Número de transações + consultas através do 
aplicativo no celular (mobile banking) 149.266.583
Número de transações + consultas pelo Whatsapp 2.016.155
Número de transações + consultas pelo Facebook 1.390
Número de seguidores nas redes sociais 948.000
Total de interações através de Chatbot
e Inteligência Artificial 392.107

panorama das maiores instituições

Banco Cooperativo Sicredi
Porto Alegre – RS 
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APONTAR OS PRINCIPAIS PROJETOS 
EM CURSO JÁ ESTABELECIDOS EM  2020/2021 
“Em 2020, os nossos principais projetos em curso foram os 

seguintes: Troca do Core Bancário e Experiência Digital: 

envolve a implementação de um novo core bancário e a 

criação de uma experiência digital, que considera elementos 

do cooperativismo: fortalecimento da vida financeira pessoal 

e evolução econômica colaborativa, além de promover uma 

plataforma para a inovação.

Open Banking: implantação de uma estratégia digital para 

Open Banking, bem como Implantação de plataforma modular, 

incluindo governança de APIs e modelo operacional de 

utilização dos dados.

Pagamentos Instantâneos: seguimos com a construção, 

evolução e habilitação dos pagamentos instantâneos via PIX, 

via WhatsApp e outros.

Evolução da Segurança: continuamos evoluindo as proteções 

contra os ataques cibernéticos e físicos, suportando a operação 

atual e viabilizando o crescimento de negócio com maior 

proteção aos associados.

Além destas, seguimos garantindo a lei geral de proteção de 

dados (LGPD) e evoluindo o portfólio de produtos e serviços, 

bem como o experiência nos canais de atendimento.” 

PRINCIPAIS PROJETOS DE UX 
As nossas principais iniciativas em UX em 2020 foram a 

formalização de uma liderança exclusiva para a disciplina 

de UX; a criação de um Plano Diretor de Experiência para a 

jornada do associado no Aplicativo Sicredi X; a evolução do 

processo de desenvolvimento de produto centrado no usuário, 

através de pesquisas e a participação de UX designers dentro 

dos times;  a implementação do núcleo de pesquisa focado em 

estudar e monitorar comportamento, tendências e soluções, 

além de escalar práticas de pesquisa para os UX designers; a 

criação de um plano de formação para colaboradores atuarem 

como designers; a organização do formato de trabalho e 

das cerimônias de compartilhamento entre os UX Designers 

do Sicredi; a construção do processo de pitch para criação 

de novos componentes do Design System pelos designers 

dos times de produto. Por meio destas e de outras inciativas, 

seguimos evoluindo anualmente na busca por soluções com 

cada vez mais centralidade nos nossos associados. 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

Volmar Machado
Diretor Executivo de Tecnologia da Informação

João Francisco Sanchez Tavares
Presidente Executivo do Banco Cooperativo Sicredi

Gustavo Freitas
Diretor Executivo de Crédito

PRINCIPAIS INICIATIVAS PARA  OPEN BANKING 
Totalmente integrado ao processo de implementação do 

Open Banking no Brasil, em abril de 2021, por decisão das 

cooperativas de crédito que compõem o sistema, o Sicredi 

ingressou de forma voluntária no Open Banking, sendo que 

a obrigatoriedade de participação seria na fase 3, prevista 

para agosto. Com isso, estará presente em todas as quatro 

etapas de implementação, proporcionando todos os benefícios 

da novidade aos seus associados. Entre os pontos que 

influenciaram o engajamento do Sicredi ao Open Banking 

está o fato de ele integrar a Agenda BC#, que visa, entre 

outros objetivos, tornar o Sistema Financeiro Nacional mais 

democrático e inclusivo.

O Sicredi também está atuando desde o início da 

implementação do Open Banking no país como representante 

da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras na 

Governança do tema junto ao regulador e demais associações, 

dedicando recursos nos Grupos Técnicos que atuam na 

implementação do modelo no país.

Além disso, estamos executando um conjunto de iniciativas 

que visam não apenas às adequações necessárias para 

aderência à regulação do Open Banking, de forma a 

continuar atendendo nossos associados neste novo 

cenário concorrencial que será potencializado a partir do 

compartilhamento de dados.




