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D
epois de dois anos limitado à versão digital, o Anuário Brasileiro 

de Bancos volta às origens e dispõe novamente de uma versão 

impressa. Se você acreditava que essa seria uma realidade ex-

tinta ante a mudança nos hábitos do brasileiro, ocasionada pela 

pandemia da Covid-19, saiba que agora a proposta é que possa escolher: 

irá se alimentar dessa fonte de informação no dia a dia do escritório, au-

xiliado pela tecnologia, ou simplesmente optará por absorver cada linha 

longe da agitação provocada pelas telas?

Aqui, a decisão é sua. E, ao que tudo indica, também em outras es-

feras. Essa é a premissa que tem orientado as novas diretrizes do ecos-

sistema financeiro brasileiro, que assume, sem questionamento, o prota-

gonismo do cliente – como temos mostrado ao longo do ano em nossos 

eventos e publicações.

A autonomia na distribuição dos dados e na escolha das marcas que 

o ajudarão a construir a jornada financeira foi estimulada pela instituição 

do open banking e segue acelerada graças à percepção dos líderes, que 

entenderam que esse caminho pode ter sim muitas opções, mas quem 

decidirá qual deverá ser a trilha final será mesmo ele, o consumidor. 

Assim, se no passado não era dessa maneira, agora também para o ecos-

sistema financeiro “o cliente tem sempre razão”. E se não tem razão, precisa 

ser convencido sobre isso por meio da transparência e da educação. 

Assumir seu poder não diminui, no entanto, o papel das instituições 

em oferecer sempre o melhor. Pelo contrário. É preciso se superar para 

ganhar a preferência agora – e aqui também o open finance se tornou um 

aliado, sendo um dos impulsionadores do crescimento dos orçamentos 

dos bancos para tecnologia em 2021. 

Para ganhar a empatia do cliente, transpor os sistemas com a humani-

zação é o novo desafio que passa para o radar das instituições financeiras, 

independentemente de serem classificadas como “tradicionais” ou “neo”. 

É sobre isso que vamos falar nesta edição: transformação, adaptação 

e transposição. Está pronto?

Transformação,  
adaptação e transposição.  
Você está pronto?

carta ao leitor

Ana Carolina Lahr, editora

Marcos Cantarino, CEO
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OPEN FINANCE AS 
A SERVICE TECBAN

UMA CONEXÃO, INFINITAS 
POSSIBILIDADES.

Somos pioneiros no Brasil ao desenvolver 
uma solução completa de Open Finance 100% 
operável. Conectamos empresas, pessoas e 
tecnologia, gerando eficiência compartilhada 
a todo ecossistema financeiro.

Atuamos também como um Marketplace, 
uma vitrine que promove sua empresa e seus 
serviços (APIs) de forma inteligente.

Nossa tecnologia e plataforma gera 
oportunidades e valor a novos negócios.

A TecBan Faz acontecer!

https://opentecban.com.br/
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CIO do SANTANDER e da F1RST admite 

diferencial dos novos entrantes, mas 

reconhece que não sente ameaça, visto que a 

tecnologia está no core business do banco

“NÓS JÁ 
INTERNALIZAMOS 

OS PRINCIPAIS 
CONCEITOS 
DAS NOVAS 

PLATAFORMAS”

ELEITO O “BANCO DO ANO” pelo Prêmio Banking Transformation 

2021, o Santander Brasil é o tipo de instituição que tem a tecnologia 

no seu core e na sua cultura. Não por menos, enquanto a pandemia 

fez com que muitas instituições financeiras tivessem de repensar 

suas estratégias, diminuindo o número de agências físicas, inves-

tindo na atuação digital e até mesmo mudando a dinâmica interna 

para um sistema de trabalho híbrido, o banco trilhou um caminho 

na contramão: foi a única instituição no país a aumentar o núme-

ro de agências bancárias e tirou partido de sua maturidade digi-

tal para continuar investindo com pioneirismo em tecnologias que 

aprimoram cada vez mais o atendimento omnichannel. 

Para além da contramão, os dados mostram que se trata, na ver-

dade, de uma via de mão dupla em que o destino é sempre o mes-

mo: conquistar a preferência do cliente final.

entrevista

POR ANA CAROLINA LAHR
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A F1RST SURGE 
JUSTAMENTE PORQUE, 
PARA O ECOSSISTEMA 

SANTANDER, A TECNOLOGIA 
É ABSOLUTAMENTE 
ESTRATÉGICA; E TER 

CONHECIMENTO DENTRO  
DE CASA É UM  

GRANDE DIFERENCIAL

Nesse caminho, o pós-pandemia propiciou o 

surgimento da F1RST, spin-off que nasceu da fu-

são entre a Santander Brasil Tecnologia e a San-

tander Tecnologia Inovação, propiciando com 

isso o estabelecimento de uma única cultura or-

ganizacional.

A F1RST soma hoje 3,5 mil funcionários, dis-

tribuídos em cinco sites – dois em São Paulo, um 

em Campinas, um em Belo Horizonte e um em 

São Carlos – e trabalhando em prol do ecossiste-

ma de tecnologia do Santander Brasil. 

Em entrevista, Luis Guilherme Bittencourt, CIO 

do Santander e da F1RST, explica que, ao contrá-

rio do que a terminologia spin off sugere, a em-

presa visa se aproximar – e não se afastar – cada 

vez mais da instituição bancária, contribuindo 

para o aprimoramento dos seus processos.

Nas próximas linhas, ele apresenta as am-

bições e realizações da iniciativa inédita que já 

está sendo reconhecida internacionalmente pelo 

ecossistema do Santander.

A tecnologia foi crucial para os bancos no 
momento de transformação digital acelera-
da pela pandemia. Qual você diria que era o 
comprometimento do Santander com esse 
assunto antes da pandemia e qual é ele hoje?

Tenho 26 anos de carreira em bancos de va-

rejo, e a tecnologia sempre foi muito importan-

te para todos os bancos. Mas hoje a tecnologia 

é praticamente tudo. Nada acontece sem sua 

intervenção, seja nos negócios, seja no relacio-

namento com os clientes etc. Nesse sentido, a 

F1RST surge justamente porque, para o ecossis-

tema Santander, a tecnologia é absolutamente 

estratégica. O que há uns 15 anos você via como 

custo ou commodity, hoje é visto como diferen-

cial competitivo. E ter o conhecimento dentro de 

casa por meio de pessoas curiosas em relação à 

inovação – engenheiros de tecnologia, arquitetos 

de tecnologia, especialistas em dados, inteligên-

cia artificial, blockchain, NFTs e metaverso – é 

um grande diferencial. Então, o que queremos é 

internalizar essa alavanca estratégica da tecnolo-

gia. É por isso que a F1RST foi criada.

Uma das mudanças mais significativas que 
aconteceram nesse processo de transfor-
mação digital e pandemia foi a redução do 
número de agências físicas dos bancos e o 
fortalecimento dos bancos digitais. No San-
tander, qual foi o impacto da pandemia nes-
se aspecto e como a digitalização foi inseri-
da na estratégia? 

Todos os executivos do Santander adoram 

essa pergunta porque nós fomos a “ovelha negra” 

durante essa pandemia: não reduzimos o nosso 

número de agências, mas o expandimos. 

Isso aconteceu porque nós não nos vemos 

como um banco estrangeiro. Somos um banco 

brasileiro, feito por brasileiros, e que entende 

muito bem a cultura brasileira. Entendemos que 

entrevista
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o Brasil é a somatória de diferentes culturas e 

regiões. Então, durante a pandemia, lançamos a 

rede Amazônia e abrimos mais lojas [expressão 

usada pelo banco para se referir às agências]. 

Posso dizer que abrimos mais de 300 novos pon-

tos físicos nestes últimos anos e continuamos 

nossa expansão. O que aconteceu é que a gente 

estava muito presente em alguns centros urba-

nos e com pouca presença em pontos muito im-

portantes do Brasil. Com a pandemia, realocamos 

muitos desses pontos.

No que diz respeito à presença digital ou fí-

sica, nossa estratégia é de complementação. Di-

ferentemente dos nossos concorrentes, em vez 

de abrirmos um banco digital com outras marcas, 

temos um único Santander: o digital, o remoto e 

o físico.

Essas três alavancas de distribuição – canal 

físico, canal digital e canal remoto – trabalham 

juntas e são suportadas por um novo canal – este 

sim surgido durante a pandemia –, que é o nosso 

canal de inteligência artificial, chamado de Gen-

te. Ele, aliás, já é bastante reconhecido pelo mer-

cado como diferenciado e resolutivo. Você tem o 

Gente no WhatsApp e nos nossos aplicativos, é 

uma solução bastante completa.

Do ponto de vista do cliente, esse é um dife-

rencial enorme porque se ele quer ter um banco 

100% digital ele faz a abertura da conta com toda 

segurança e pode se relacionar conosco sem a 

necessidade de ir a um ponto físico. Por outro 

lado, se abriu a conta pela internet, mas quer ir até 

uma agência, será tratado como qualquer outro 

cliente do Santander que abriu a conta numa loja. 

Com os novos entrantes ofertando produtos 
e serviços financeiros que competem com as 
ofertas já existentes do banco, os investimen-
tos para atrair novos correntistas e para torná-
-los rentáveis mudou. O que o Santander tem 
feito para continuar a fazer crescer sua base 
de correntistas e aumentar a rentabilidade?

Desde 2017, trouxemos para o Brasil o concei-

to de NPS (Net Promoter Score), o que considero 

muito especial. Fazemos pesquisas com todos os 

nossos clientes o tempo todo, em todos os nossos 

canais, em todos os nossos pontos de contato e 

sobre todos os nossos produtos e diferentes ex-

periências com ele. Nessa pesquisa padronizada, 

o cliente responde de 0 a 10 dizendo se recomen-

da aquele produto ou serviço. Se a nota for eleva-

da, ele é um promotor. Se ele der uma nota mais 

baixa, é um detrator; se a nota é 7 ou 8, é neutro. 

E por que essa pesquisa é tão valiosa? Porque, 

quando olhamos a rentabilidade de um cliente 

promotor, ela é muitas vezes maior que a de um 

cliente detrator. Quando olhamos a permanência 

do relacionamento desse cliente promotor, ela 

chega a ser 10 vezes maior que a média. 

A gente está nessa jornada há cinco anos e ela 

mostra que para sobreviver nesse ambiente com-

petitivo é preciso ser um fornecedor diferencia-

do de experiência. A regulação e o open finance 

trouxeram muitas facilidades, mas também de-

ram o poder de decisão ao cliente. Por isso, acre-

ditamos que só sobrevive nesse mercado com-

petitivo quem realmente for capaz de prover um 

serviço de que o cliente goste e que recomende.

Nosso diferencial é que, com os dados com-

putados pelo NPS, analisamos todas as jornadas 

quebradas, pontos em que o cliente não tem reso-

lutividade ou não entende a informação, e temos 

trabalhado no sentido de simplificar os processos. 

Assim, quando você fala de bancos que nas-

ceram digitais, concordo que eles têm uma van-

O CANAL FÍSICO,  
O DIGITAL E O REMOTO 

TRABALHAM JUNTOS 
E SÃO SUPORTADOS 

POR UM NOVO 
CANAL QUE SURGIU 

DURANTE A PANDEMIA: 
O DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL
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tagem competitiva no mercado em alguns aspec-

tos, mas no Santander nós não vemos isso como 

uma desvantagem porque os principais concei-

tos das novas plataformas – “o cliente está com 

você porque ele gosta do seu serviço, porque o 

seu serviço é simples e efetivo, porque a jornada 

é mais fluida” – nós já internalizamos.

Claro, ainda temos muito trabalho a fazer, mas 

nossa agenda de simplificação, de digitalização e 

de transposição do Santander da realidade lega-

da da indústria regulada já está sendo realizada 

com bastante sucesso. Temos um crescimento 

muito robusto de clientes, mês após mês, há pelo 

menos sete anos.

Você é CIO da F1RST, que surgiu no ano pas-
sado como resultado da fusão da Santan-
der Brasil Tecnologia e Santander Inovação. 
Qual é a relação entre o Banco Santander e 
a F1RST? Como e onde ela atua?

A F1RST representa hoje o ecossistema de 

tecnologia do Santander Brasil. Somos respon-

sáveis pelo desenvolvimento de sistemas e pela 

operação deles e de qualquer alavanca de tec-

nologia envolvida. Hoje, estamos primordialmen-

te focados naquilo que a gente chama de ecos-

sistema do Santander, que inclui as mais de 30 

coligadas. Mas, num futuro próximo, pretende-

mos prover serviços por meio do Bank as a Ser-

vice. Estamos desenvolvendo alguns sistemas 

em projetos ainda confidenciais, mas posso dizer 

que análise de riscos, análise antifraude, análise 

de documentos e digitalização de processos são 

serviços que estamos estruturando para eventu-

almente prestar ao mercado. Também estamos 

redesenhando alguns sistemas para prover ser-

viços white label. 

Vocês se inspiraram em iniciativas do ecos-
sistema Santander global ou trata-se de 
uma iniciativa local?

Nesse modelo, estamos falando de uma ini-

ciativa local. Havia no Uruguai uma iniciativa se-

melhante, na qual foram adotados o nome da 

F1RST e as melhores práticas. Pensando global-

mente, há o Santander Global Technologies, que 

em algumas dimensões se assemelha bastante 

à F1RST e presta serviços para os outros países.

A F1RST Brasil irá prover serviços de proces-

samento de dados para a América Latina. Vamos 

centralizar o processamento no nosso datacen-

ter e eu diria que existe um grande risco positivo 

de daqui a dois ou três anos a F1RST ser real-

mente a consolidação de todas as nossas em-

presas de tecnologia. 

Uma das discussões exploradas neste Anu-
ário diz respeito às novas tecnologias do fu-
turo e isso inclui o metaverso. Como vocês 
têm se relacionado com ele?

Olhando para as possibilidades que são mais 

palpáveis, a gente vê o metaverso como uma 

oportunidade para o endomarketing. Utilizá-lo 

como uma ferramenta para o nosso dia a dia de 

gestão e formação de cultura, assim como criar 

uma comunidade da F1RST em que seja possível 

interagir com os 3,5 mil funcionários pode resol-

ver um grande desafio vivenciado hoje com o tra-

balho remoto. Já vimos soluções nesse sentido, 

por isso essa já é uma meta. 

No mundo dos clientes e da sociedade, acredi-

tamos no metaverso como tendência, mas vemos 

que ainda levará um tempo para atingir a matura-

ção, pois isso depende de hardwares – óculos 3D, 

sensores etc. Essas tecnologias ainda não estão 

NOSSA AGENDA DE 
SIMPLIFICAÇÃO, 

DE DIGITALIZAÇÃO E 
DE TRANSPOSIÇÃO DO 

SANTANDER DA REALIDADE 
LEGADA DA INDÚSTRIA 

REGULADA JÁ ESTÁ 
SENDO REALIZADA COM 

BASTANTE SUCESSO

entrevista
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maduras e, quando estiverem, ainda vai levar al-

guns anos para chegarem à massificação. 

Mas uma das grandes vantagens de integrar 

um grupo global é poder usufruir dos seus inves-

timentos, e há muito investimento em metaverso 

nesse sentido. Por exemplo, a gente acabou de 

lançar globalmente um patrocínio para o League 

of Legends, que é o mundo gamer onde a gente 

vê mais potencial atual de presença.  

Esse projeto está mais evoluído porque os jo-

vens já passam horas nesse mundo e nele são 

realizados negócios reais, com moedas virtuais 

como meio de pagamento, como sabemos. E é 

por aqui que nós seguiremos, associando nossa 

imagem à inovação, pois é algo em que investi-

mos e acreditamos.  

No Brasil, o processo de regulação das crip-
tomoedas ainda está em curso, mas elas já 
são utilizadas como meio de pagamento em 
diversas transações e também se tornaram 
investimento de risco. Já existem no Santan-
der iniciativas nesse sentido?

Temos iniciativas locais, principalmente liga-

das à agenda de criptomoeda do Banco Central 

do Brasil. Por isso, já é uma realidade que teremos 

criptomoedas reguladas pelos bancos centrais. 

O grupo global também tem iniciativas que vi-

sam ao investimento em algumas criptowallets e, 

eventualmente, planejamos desenvolver no Brasil 

alguma carteira digital incluindo criptomoedas. 

É importante observar que hoje a criptomoe-

da está presente em dois mundos: meios de pa-

gamento ou investimentos. Isso porque a bitcoin 

acabou virando artigo de investimento, embora 

não necessariamente tenha sido pensada para 

ser um ativo desse tipo. 

Quando falamos das criptomoedas reguladas 

pelos bancos centrais, elas não serão para inves-

timento, mas para uso como meios de pagamen-

to. Assim, se hoje representam um investimento 

de risco, na hora em que forem normatizadas de-

verão transformar radicalmente toda a agenda de 

câmbio. Com isso, nos próximos anos deve haver 

uma fluidez muito maior do mercado de ativos in-

ternacional, que será viabilizado pelas criptomo-

edas, já que muitas delas vão espelhar as moe-

das dos países. 

Quanto à blockchain, sabemos que essa já é 
uma ferramenta que vem sendo utilizada por 
alguns setores como o de seguro – e até o 
financeiro – no sentido de conferir mais agi-
lidade e segurança aos processos. No San-
tander, a tecnologia já vem sendo adotada?

O Santander foi o primeiro banco europeu a fa-

zer uma transação de ativos usando a blockchain, 

no Reino Unido. No Brasil, chegamos a desenvol-

ver o Pix usando a blockchain, mas a tecnologia 

não foi necessária na medida em que o Banco 

Central regulou a operação. Nossa agenda no 

Brasil hoje está caminhando para desenvolver 

smart contracts usando essa tecnologia. Em âm-

bito global, temos centros de excelência em crip-

to e blockchain nos quais há engenheiros do time 

do Brasil trabalhando. 

Vejo que a hora em que ocorrer a tokenização 

de ativos burocráticos que hoje exigem a presen-

ça física em cartórios, por exemplo, é quando a 

gente vai, de fato, usar a blockchain. 

Como vai ser o protocolo dominante? Acredi-

tamos que isso vai acabar sendo por meio de uni-

dades certificadoras do próprio ecossistema dos 

bancos. É uma realidade que deve acontecer no 

médio prazo, em aproximadamente três anos.

A inclusão financeira é uma das premissas 
da Cantarino Brasileiro e, nesse caminho, a 
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educação financeira está muito presente. 
O Santander se compromete com a missão  
da inclusão financeira? Quais ações condu-
zem por esse caminho e onde vocês preten-
dem chegar?

Uma iniciativa de que a gente tem muito orgu-

lho aqui é o Prospera, nossa unidade de micro-

crédito, que existe há cinco anos. Graças a esse 

projeto, somos hoje um dos maiores distribuido-

res de microcrédito do Brasil. Trata-se de uma 

concessão de crédito completamente diferente, 

com caráter solidário, que em geral financia um 

empreendedor ou microempreendedor que não 

teria acesso a nenhum tipo de linha de crédito em 

nenhum lugar tradicional. 

A iniciativa serve de exemplo para mostrarmos 

que é possível apoiar as pessoas excluídas do sis-

tema financeiro tradicional, mas temos aqui tam-

bém diferentes vertentes de educação financeira. 

Por exemplo, nós levamos muito a sério o que 

a gente chama de ciclo de crédito – desde a con-

cessão do crédito até a renegociação, quando o 

cliente começa a apresentar algum sinal de dete-

rioração da sua capacidade. Por isso, temos uma 

prateleira de produtos muito ampla e flexível para 

que seja possível renegociar. Aliás, por aqui que-

remos que a pessoa renegocie quando ela está 

com problemas, não dificultamos isso. Tratamos 

também com muito cuidado do ciclo de cobrança 

sobre a inadimplência.

Nesse caminho, vem a conscientização das di-

ferentes linhas de crédito, desde um cheque es-

pecial até um parcelamento, parcelamento com 

o débito na folha de pagamento (consignado). 

Nós recomendamos o uso muito cauteloso das 

linhas mais caras, como o rotativo do cartão de 

crédito – e comunicamos abertamente que isso 

não é desejável para uso eventual.

Além disso, temos um olhar especial para os 

chamados clientes vulneráveis [que foram colo-

cados em destaque com a Lei do Superendivi-

damento]. E aqui entra, por exemplo, o idoso, que 

em alguns casos não tem o mesmo nível de in-

formação que um jovem; e também o analfabeto. 

Eles são tratados de forma diferenciada nos nos-

sos canais e no nosso protocolo de atendimento 

garantimos que se pergunte várias vezes a ele 

se entendeu o que foi informado em relação, por 

exemplo, às condições do contrato. Essa agenda 

de clientes vulneráveis veio complementar uma 

agenda que já existia de orientação financeira. 

Também nesse quesito, podemos dizer que a 

tecnologia é uma aliada. Por meio do nosso APP 

– o Santander on –, somos o único banco que 

oferece um lugar onde você pode ver sua saúde 

financeira e se tem alguma restrição no mercado. 

Com o uso de inteligência artificial, conseguimos 

mostrar também os segmentos que têm apre-

sentado gastos fora do padrão. 

A verdade é que a gente já vem tratando des-

se tema das dificuldades financeiras bem aberta-

mente há uns cinco anos e temos nos empenha-

do em ajudar o cliente a lidar com isso.

LEVAMOS MUITO A SÉRIO 
O CICLO DE CRÉDITO – 
DESDE A CONCESSÃO 

ATÉ A RENEGOCIAÇÃO, 
QUANDO O CLIENTE 

COMEÇA A APRESENTAR 
ALGUM SINAL DE 

DETERIORAÇÃO 
DA SUA CAPACIDADE
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U
ma indústria em constante evolução. Essa é a melhor 

definição que podemos fazer do segmento bancá-

rio atual. Temas como digitalização, alta concorrência, 

pressões regulatórias e os impactos trazidos pela Co-

vid-19, porém, não são os únicos impulsionadores dessa transfor-

mação. Na prática, a verdade é que nenhum outro item parece ser 

tão importante nessa dinâmica como o desejo de mudança dos 

consumidores, cada vez mais em busca de novas experiências e 

soluções.

Cuidar da experiência do consumidor é um imperativo estra-

tégico indiscutível para o sucesso de qualquer setor – inclusive o 

bancário. Mas esse é um ponto que já parece cristalino. O grande 

desafio atual, no entanto, é entender quem é esse cliente e o que 

ele quer. Ainda mais porque a segmentação tradicional, separando 

por idade, gênero, área de atuação e classe social, já não diz de 

fato “quem é o cliente”. Hoje, essa resposta precisa avaliar “como 

ele age” e “o que ele faz”. 

Aliás, é preciso ir mais longe: para realmente entender os con-

sumidores, os bancos também estão sendo desafiados a descobrir 

o “porquê” por trás das necessidades e atitudes das pessoas, ava-

liando sua motivação. E elas são muitas.

Em uma recente pesquisa em parceria com a NielsenIQ, feita 

com mais de 12 mil consumidores de 11 países, encontramos diver-

sos “tipos de consumidor”, cada um com um conjunto único de mo-

tivações, desejos e expectativas em torno da tecnologia bancária. 

Evidentemente, essa categorização não é algo estanque, uma vez 

artigo

CENTRADO NO 
CLIENTE: OS RUMOS 
DA EXPERIÊNCIA 
BANCÁRIA NA ERA DAS 
TRANSFORMAÇÕES

Por ELIAS ROGÉRIO DA SILVA, 
presidente da Diebold  
Nixdorf Brasil
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que cada local e região tem seus próprios consu-

midores. Ainda assim, é interessante notar como 

as motivações e padrões de cada segmento per-

manecem consistentes e arraigados. 

E qual seria o “consumidor do Brasil”? De acor-

do com os resultados desse estudo, dois grupos 

representam mais de 70% dos clientes em nosso 

país: os que “buscam por simplicidade” (43%), que 

querem recursos on e off-line que poupem tem-

po e sejam seguros; e o grupo de “realistas em 

luta” (30%), composto de pessoas que conhecem 

as novidades, mas que muitas vezes ainda se sen-

tem mais confortáveis com os canais tradicionais. 

De modo geral, a sensação é que estamos ca-

minhando para uma era de integração – nem só 

digital, nem só física. Saber mesclar esses dois 

mundos, oferecendo tecnologia para otimizar  

a experiência phygital, é um desafio que as insti-

tuições do setor financeiro devem observar com 

atenção.

Conhecer os hábitos e características dos con-

sumidores, especialmente após as restrições da 

pandemia, vai muito além de marketing e vendas. 

Ao compreender essas motivações, que pedem 

soluções digitais e físicas, as organizações po-

dem melhorar o alcance e a qualidade dos ser-

viços, gerar fidelidade e investir em serviços que 

atendam os consumidores com maior eficiência. 

Essas motivações devem ser atendidas de for-

ma adequada, no momento certo, com a combi-

nação certa de tecnologia e interação humana, 

para garantir que o banco ofereça experiências 

de consumo importantes. E isso, certamente, é a 

maior riqueza de que os bancos poderão dispor 

para se manterem relevantes e atraentes para o 

público hoje, amanhã e sempre.



anuário brasileiro de bancos16

À MEDIDA QUE 
EMPRESAS NÃO 
FINANCEIRAS SE 
TORNAM BANCOS, 
BANCOS TRADICIONAIS  
VIRAM ECOSSISTEMAS

anuário brasileiro de bancos16

BaaS
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O Bank as a Service, um mercado de trilhões 
de dólares, dilui ainda mais as fronteiras dos 
serviços financeiros, mas gera oportunidades 
para os bancos tradicionais EDILMA RODRIGUES

A TRANSFORMAÇÃO ACELERADA DOS SERVIÇOS 

BANCÁRIOS, ainda em curso, não é, em si, uma no-

vidade. Como se sabe, ela foi estimulada pela pan-

demia da Covid-19. No entanto, esse resultado con-

ta também com a conjunção de diversos fatores: 

avalanche de fintechs, flexibilização da regulação, 

entrada de estrangeiros de olho na rápida adoção 

de modelos digitais dos brasileiros, atuação de seg-

mentos não financeiros, clientes mais exigentes e 

tecnologias como o BaaS, do inglês Bank as a Servi-

ce (banco como serviço).

Para se manterem competitivas frente ao turbi-

lhão que move o mercado de cima a baixo com a 

entrada dos bancos e das contas digitais, as institui-

ções financeiras que já operavam antes dessa onda, 

com suas estruturas físicas e pesados mainframes, 

tiveram de correr. A saída foi lançar mão de novas 

estratégias, entre elas a efetiva transformação digi-

tal e modelos de negócios para manter a oferta de 

serviços mais dinâmica e, claro, a lucratividade. O 

banco como serviço (BaaS) é uma delas.

Com a plataforma, varejistas, operadoras de te-

lecom, distribuidores de energia e praticamente 

qualquer organização pode ter seu próprio banco 

digital e oferecer produtos e serviços financeiros, de 

forma rápida, uma vez que as licenças de operação 

ficam por conta do dono do BaaS.

A pesquisa “Banking as a Service: Outlook 2022 

| Paving the Way for Embedded Finance”, da Finas-

tra, com 1,6 mil executivos sêniores desse mercado,  
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QUASE 85% DOS 
ENTREVISTADOS 

NA PESQUISA 
DA FINASTRA 

RESPONDERAM 
QUE ESTÃO 

IMPLEMENTANDO 
OU PLANEJAM 

IMPLEMENTAR A 
PLATAFORMA 

NOS PRÓXIMOS 
12 A 18 MESES

BaaS

divulgada em março deste ano, revela o que cha-

mou de verdadeira extensão do apetite por BaaS. 

Quase 85% dos entrevistados estão implemen-

tando ou planejam implementar a plataforma 

nos próximos 12 a 18 meses. Além disso, o estudo 

mostrou que o BaaS representa uma oportuni-

dade de 7 trilhões de dólares. De acordo com a 

Finastra, um dos principais im-

pulsionadores da tecnologia é 

a migração dos consumidores 

para canais não bancários para 

suprirem suas necessidades de 

serviços financeiros.

O diretor de atacado do ban-

co BV, Rogerio Monori, explica 

que o BaaS possibilita exata-

mente o que a tradução indica: 

banco como serviço. “De forma 

personalizada, nossos clientes 

possuem a oportunidade de in-

cluir em seu offering serviços fi-

nanceiros para se diferenciarem 

no mercado, sem precisar pas-

sar por um longo processo de 

regulamentação do serviço.”

Em 2016, o BV optou pela 

construção de soluções e serviços para fintechs e 

startups, que já transformavam o mercado financei-

ro. Dois anos depois, em 2018, tornou-se parceiro 

da Neon, quando os clientes da fintech passaram a 

contar com soluções que fazem parte da estrutura 

de BaaS e de Credit as a Service do BV.

Para o banco, além de possibilitar a monetiza-

ção das APIs da solução, a criação da plataforma 

de BaaS permitiu a oferta de produtos já existentes 

na prateleira do banco para o novo segmento de 

clientes, ou seja, para as fintechs e startups. “Com o 

Banking as a Service BV, nossos clientes não preci-

sam ser banco para ofertar contas transacionais. Em 

nosso pacote de APIs, disponibilizamos as seguin-

tes funcionalidades: conta pagamento, Pix, cobran-

ça bancária, transferências, pagamentos, Credit as a 

Service etc.”, detalha Rogerio Monori.

O CEO do banco Fidúcia, Nicolau Neto, explica 

que há dois tipos de empresa que podem oferecer 

o BaaS: instituições financeiras reguladas e em-

presas que não são instituições financeiras e pos-

suem a plataforma tecnológica. “Mas, em algum 

momento, elas vão precisar se ‘plugar’ a um banco 

regulado”, observa.

Ele diferencia as ofertas de contas digitais dis-

poníveis no mercado a partir do BaaS: as contas 

transacionais, que permitem fa-

zer transferências TED, Pix, emi-

tir boletos e pagar contas e são 

geralmente oferecidas pelas 

instituições de pagamentos; e as 

contas que incluem estruturas de 

empréstimos e CCB (Cédula de 

Crédito Bancário). “Esse é o caso 

do Fidúcia, que tem como clien-

tes várias empresas que usam 

nossa estrutura de BaaS e que 

também estão plugadas à nossa 

infraestrutura bancária, licencia-

da pelo Banco Central”, assinala.

Outro exemplo de prove-

dor as a service é o Santander. 

O CIO do banco, Luis Guilherme 

Bittencourt, conta que a institui-

ção acredita no modelo e já tem 

alguns projetos em andamento, principalmente no 

mundo “cash”, dentro dos ERPs dos seus clientes. 

“Nós estamos hoje explorando o tema e mais foca-

dos em pessoas jurídicas e naqueles que já são nos-

sos clientes. Além disso, temos com a Getnet alguns 

serviços de pagamento as a service”, conta.

Agora, o banco caminha para evoluir em suas 

estratégias de negócio para anunciar o Bank as a 
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Service. “Nós acreditamos piamente que essa ten-

dência abre novos canais de distribuição, por isso 

focamos em nos estruturarmos para vender esse 

serviço”, assinala Bittencourt, explicando que, tec-

nologicamente, o Santander já superou todas as 

barreiras e também no que se refere a segurança 

e protocolos. 

NOVOS CONSUMIDORES

Foi a estrutura bancária do Sicredi e do Sicoob, 

dentre outras fontes, que permitiu à Ailos – sistema 

de cooperativas com mais de 1,3 milhão de coo-

perados, treze cooperativas singulares de crédito, 

uma central e uma corretora de seguros – entre-

gar produtos e serviços para seus cooperados até 

2010, quando o Banco Central autorizava o acesso 

ao SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro – ape-

nas para bancos.

Atualmente, a cooperativa tem sua própria es-

trutura de compensação (banco 085) e sua central 

tem papel de banco e de confederação, em um 

único CNPJ. A Ailos mantém ainda parcerias com 

o Sicredi e o Sicoob para alguns produtos espe-

cíficos. “Obviamente com ajustes no branding e 

em coisas que são muito próprias das nossas co-

operativas. Assim, conseguimos, de maneira mais 

acelerada e com um custo muito menor, oferecer 

soluções financeiras para os nossos cooperados”, 

específica o diretor de produtos e negócios da 

Central Ailos, Adelino Sasse.

No âmbito das telcos e varejos, mais 

alguns exemplos ganham destaque: a 

conta digital da Voltz, fintech criada pelo 

Grupo Energisa, usa infraestrutura BaaS 

do Banco Acesso. A Vivo optou por uma 

plataforma de BaaS, fornecida pela Dock 

Soluções de Meios de Pagamento S.A., do 

Grupo Conductor, que tem licença de ins-

tituição de pagamento e é a responsável 

pela abertura e gestão das contas digi-

tais do Vivo Pay. A conta pré-paga Mupay, 

do Grupo Muffato, foi criada por meio da 

parceria da Crediffato Administradora de 

Instrumentos de Pagamento e de Moedas 

Eletrônicas Ltda., empresa do grupo, com 

o BV e com a Dock, que atua como instituição de 

pagamento integrante do Sistema de Pagamen-

tos Brasileiros (SPB).

EMBEDDED FINANCE

O BaaS viabiliza o chamado Embedded Finance, 

que pode ser traduzido como finanças embarcadas 

e é justamente o nome dado à inclusão de soluções 

financeiras no portfólio de empresas que não atu-

am no mercado bancário. Para essas empresas, a 

incorporação de serviços financeiros permite a cria-

ção de novos modelos de negócios e, em última 

instância, impulsiona o surgimento de novos meios 

de pagamento. 

De olho nesse mercado, em abril o Itaú Uniban-

co e a Totvs anunciaram uma joint venture que criou 

uma empresa com o objetivo de ampliar e simplifi-

car o acesso a serviços financeiros personalizados 

e totalmente integrados aos sistemas de gestão 

(ERP). A companhia vai explorar oportunidades de 

forma personalizada e contextualizada, antecipan-

do necessidades dos clientes e totalmente alinhada 

com a estratégia e as evoluções do open finance 

para empresas. “Os clientes da nova empresa po-

derão contratar serviços financeiros que os aju-

dam a expandir seus negócios e geri-los com mais 

eficiência por meio do uso de dados. Tudo isso de 

maneira digital e integrada à sua jornada operacio-

nal”, informaram as empresas na ocasião.
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BaaS

Conheça 
outras iniciativas BaaS 
provenientes dos  
bancos tradicionais*

BANCO DO BRASIL

Tem no Portal Developers seu principal ca-

nal voltado à operacionalização da estratégia de 

BaaS. Trata-se de uma plataforma que permite 

o acesso de clientes e não clientes às APIs do 

Banco do Brasil para testes, contratação e ge-

renciamento. Nele também está disponibilizada 

a documentação com instruções para a imple-

mentação das APIs, bem como toda a estrutura 

de suporte ao usuário. O público-alvo do portal 

são desenvolvedores que, pelo consumo des-

sas informações, serão capazes de implementar 

as soluções do BB em suas aplicações. O portal 

conta hoje com oito APIs: cobrança; Pix; arreca-

dação integrada ao Pix; autorização de débito 

automático; pagamentos em lote; validação de 

contas; BB Pay e login BB.

SICOOB

O BaaS do Sicoob foi desenvolvido interna-

mente pela diretoria de tecnologia da instituição. 

Seu modelo de negócios comercializa serviços 

via monetização de APIs, tais como arrecadação 

de convênios, pagamentos de boletos e serviços 

de cartão.

BANCO ORIGINAL

Em 2019, o Original lançou a unidade Bank as 

a Service (BaaS), com ampliação da sua capa-

cidade tecnológica. Pelo Original Hub, parte do 

conglomerado, instituições financeiras em geral 

podem usar a prateleira de APIs do banco para 

oferecer serviços aos clientes, utilizando sua in-

fraestrutura. São oferecidos serviços de emissão 

de boletos, pagamento pelo Pix, liquidação de 

boletos bancários de contas de consumo, agen-

damento de débito automático, saque na rede 

Banco 24 Horas, entre outros. 

BANESTES

A participação do Banco do Estado do Es-

pírito Santo (Banestes) é obrigatória na terceira 

fase do open banking, compartilhando, por meio 

de APIs, serviços bancários de iniciação de pa-

gamentos e contratação de empréstimos por 

correspondentes. O banco conta com diversas 

equipes especializadas que atuam em projetos 

específicos de implementação do sistema e usa 

tecnologia da Sensedia.

* Dados coletados por meio de pesquisa qualitativa  

realizada pela Cantarino Brasileiro em junho de 2022. 
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ALÉM DO BAAS, DIFERENTES ESTRATÉGIAS co-

locam as instituições tradicionais de volta na briga 

pelo cliente – agora digital – e trazem resultados 

positivos e crescimento no número de contas. Se-

gundo o managing director da Accenture, Denis 

de Freitas, os bancos grandes têm a capacidade 

de fazer a transformação requerida. 

“Há muitos casos no mundo em que eles se 

transformaram ou fizeram a disrupção própria, 

criando bancos digitais em paralelo, convidando 

e até migrando seus clientes antigos para esse 

novo banco digital e, depois, matando o banco 

antigo. Bancos grandes vão conseguir se reposi-

cionar e crescer nesse caminho”, afirma.

No momento, esse processo de transformação 

encontra-se em diferentes estágios nas várias insti-

tuições tradicionais. Alguns operam há anos, quase 

desde o momento em que surgiram as primeiras 

ofertas de serviços bancários gratuitos e fáceis de 

usar das fintechs. O Next, banco digital do Brades-

co, é um exemplo. Foi lançado em 30 de outubro de 

2017, antes de muitos bancos digitais nativos, como 

o C6 Bank, que surgiu em 2019. O banco digital fina-

lizou o primeiro trimestre de 2022 com 11 milhões de 

clientes, crescimento de 153% se comparado com o 

mesmo período do ano anterior.

Já a instituição de pagamento do Santander, 

Superdigital, entrou para o grupo inicialmen-

te com a compra de uma participação, em 2012, 

da ContaSuper. Em 2016, o banco adquiriu 100% 

da empresa, lançando a conta digital, que agora 

soma 1,9 milhão de clientes. O Banco Mercedes-

-Benz opera em modelo híbrido, com a digitaliza-

ção de certos serviços e funcionalidades. 

Algumas instituições, embora em estágios 

avançados, não finalizaram essa transição, como 

é o caso do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

que informou que a implantação da jornada 100% 

digital para abertura de conta corrente ainda re-

quer aprovação de modelos que estão em expe-

rimentação. 

BANCOS TRADICIONAIS 
INVESTEM PARA SE 
TORNAREM DIGITAIS

A cooperativa de crédito Viacredi, que faz par-

te da Ailos, conta que sua transformação digital foi 

um desafio, sobretudo em relação à forma como 

iria se posicionar diante dessa mudança. “Inicia-

mos um trabalho de atendimento digital, focado na 

admissão de novos cooperados e no atendimen-

to necessário destes. Hoje, o maior esforço está 

na integração do digital com o físico, buscando a 

omnicanalidade e deixando claro que a Viacredi é 

uma cooperativa focada no cooperado, seja qual 

for o canal em que ele prefira ser atendido”, conta.

Fruto da transformação da Barigui Financei-

ra, especializada em crédito, o Banco Bari nasceu 

digital. Em 2019, ele recebeu a autorização do BC 

para operar como banco, e então fez a virada da 

marca. No entanto, as operações de aberturas de 

contas digitais para clientes passaram a acontecer 

em 2021, quando a instituição digital foi lançada 

nacionalmente.

Caso semelhante é o do Inter, fundado em 

1994 como Intermedium Financeira, que rece-

beu a licença para atuar como banco múltiplo 

em 2008. A conta digital foi lançada em 2015. O 

banco explica que, diante de um cenário domi-

nado por produtos e serviços financeiros que não 

atendiam de forma satisfatória a população do 

Brasil, o Inter enxergou a oportunidade de demo-

cratizar o acesso dos brasileiros ao mundo finan-

ceiro: “Somos o primeiro banco a oferecer uma 

conta corrente digital totalmente isenta de tari-

fas. Essa oferta se mostrou muito acertada, já que 

20 milhões de pessoas optaram por um caminho 

mais justo, simplificando suas vidas com o Inter”.
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São dez categorias para 
mostrar a transformação 
da sua empresa, mais as 

premiações especiais
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A Brink’s do Brasil amplia o foco do transporte de 
valores para se posicionar como vetor de integração 
entre o meio físico e o digital   POR ANA CAROLINA LAHR

EVENTOS GLOBAIS COSTUMAM PROVOCAR 

grandes mudanças: e esse é o caso da pandemia 

de Covid-19, que, entre outros tantos efeitos, foi 

o grande combustível para promover a digitali-

zação bancária no Brasil. Mas, nos últimos dois 

anos, esse não constituiu o único vetor de trans-

formação no setor financeiro do país. Em paralelo 

a essa adaptação forçada, e soando quase como 

um evento com timing planejado, o Pix e o open 

finance se estruturaram e ganharam força, con-

tribuindo de maneira definitiva para a aceleração 

desse processo.

Enquanto a restrição de atendimento nas agên-

cias por conta do lockdown fortaleceu o papel das 

máquinas de autoatendimento como forma de in-

clusão social – sendo estas, aliás, ferramenta para 

recebimento do auxílio emergencial disponibiliza-

do pelo governo federal –, a implementação do Pix 

e do open finance proporcionou a valorização dos 

bancos digitais e das soluções customizadas. 

reposicionamento

PÓS-PANDEMIA 
DESTACA EMPRESAS 
QUE SE 
TRANSFORMARAM 
NO SETOR

Nesse processo, não apenas as instituições ban-

cárias tradicionais tiveram de se adaptar como em-

presas já consolidadas precisaram, para se manterem 

vivas e atualizadas, investir no seu reposicionamento 

estratégico. A Brink’s é uma das empresas que es-

tiveram atentas aos movimentos promovidos pela 

pandemia e encontraram seu lugar no novo cenário 

financeiro do país. “É um caminho sem volta e nossa 

missão é buscar sempre a evolução”, observa Mar-

celo Caio Bartolini D’Arco, CEO da empresa no Brasil.

Ainda que a operação de transporte de valores 

esteja no core do negócio da Brink’s, o entendimen-

to de que os meios de pagamento digitais tendem 

a crescer mesmo ante a indispensável necessidade 

do papel-moeda fez com que a empresa buscasse 

modos de performar de maneira diferente no mer-

cado. “A gente vem deixando cada vez mais de ser 

aquela empresa tradicional de transporte de valores 

para ser efetivamente uma empresa que trabalha 

com soluções de meios de pagamento, sejam eles 
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físicos ou digitais, e estamos preparados para atuar 

exatamente onde o cliente precisa e não onde ima-

ginávamos que queria. Nosso objetivo no Brasil é ser 

o grande potencial vetor entre transformar o físico 

em digital e o digital em físico”, revela o executivo. 

BRINK’S COMPLETE

Entre as mudanças promovidas nos últimos 

anos no sistema bancário brasileiro, as novas alter-

nativas de meios de pagamento, que geram uma 

concorrência maior e uma automática redução 

de taxas, ganham destaque aos olhos do CEO da 

Brink’s. “O Pix é o grande e maior exemplo dessa 

mudança e, sem sombra de dúvida, a evolução das 

carteiras digitais”, opina.

A premissa recentemente se tornou uma verda-

de para todo o time da Brink’s, que viu o recém-im-

plantado projeto Brink’s Pay evoluir logo em seus 

primeiros momentos de vida.  

Nascido com o objetivo de fazer o link entre car-

teiras digitais, fintechs e o meio físico ante o adven-

to do Pix, ele foi acelerado já nos primeiros passos 

e, num curto espaço de tempo, evoluiu para um 

plano que inicialmente havia sido previsto para mé-

dio prazo, passando a integrar o Brink’s Complete. 

“O chamado Brink’s Complete é um produto rela-

cionado à gestão do dinheiro físico e a como trans-

formar esse dinheiro em digital e vice-versa. Ao se 

utilizar do processo Complete, como benefício nos-

so cliente tem acesso ao Brink’s Pay”, afirma D’Arco.

De forma simplificada, o Brink’s Complete pro-

põe ao comerciante do varejo uma nova configura-

ção na operação tradicional de transporte de valor. 

Segundo D’Arco, “deixamos de ter dias e horários 
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Mar celo Caio Bartolini 
D’Arco, CEO da Brink’s Brasil

fixos para o transporte, assim como 

deixamos de cobrar por item de 

prestação de serviço, como uma vi-

sita, por exemplo. Tudo isso morreu 

com o conceito do Brink’s Comple-

te, porque passamos a ter uma co-

brança por assinatura dos clientes e 

fazemos uma análise a quatro mãos 

para encontrar a melhor solução 

para suas necessidades”.

Entre as soluções oferecidas 

pelo Brink’s Complete, está um por-

tal 24/7 com todas as informações 

de transações que o comerciante tem dentro da 

operação, um cofre inteligente no estabelecimento 

e o Brink’s Pay, um conceito de carteira digital que 

disponibiliza o valor depositado no cofre e gera um 

processo de coleta dinâmica inteligente. Com essa 

proposta, permitimos que o cliente tenha mais tem-

po para focar no seu core business, se dedicar a 

vender mais ou a atender melhor o cliente em vez 

de ficar se preocupando com a gestão interna do 

dinheiro corrente”, justifica. 

RESILIÊNCIA BANCÁRIA 

Além dos neobancos e dos 

bancos digitais, o open finance 

abriu as portas para novos en-

trantes, ou seja, empresas que 

inicialmente não tinham a ver 

com esse mercado, mas que 

passaram a ofertar soluções fi-

nanceiras. Com isso, as institui-

ções bancárias mais tradicionais 

tiveram de mostrar resiliência 

para se manterem competitivas. 

Junto com a  resiliência, veio o 

avanço tecnológico. 

Segundo dados divulgados 

pela 30a edição da Pesquisa 

Febraban de Tecnologia Ban-

cária em maio, em 2021 o orça-

mento dos bancos em tecnolo-

gia foi de 30,1 bilhões de reais, 

valor 13% superior ao apurado 

em 2020. A estimativa é a de que 

esse orçamento chegue a 35,5 bi-

lhões de reais em 2022, 18% a mais 

que no ano passado. Dezessete 

bancos responderam ao formulário, 

o que representa 82% dos ativos da 

indústria bancária no país.

“Quando olhamos para as insti-

tuições financeiras ou para os ban-

cos tradicionais hoje, observamos 

que eles estão redefinindo o papel 

da agência e as estratégias das or-

ganizações: deixaram de ser um 

centro de atividade transacional para transformar 

as agências em verdadeiras arenas de captação 

de negócios de alta margem de contribuição para 

o banco, como o empréstimo, o crédito imobili-

ário, o seguro e o investimento”, salienta D’Arco. 

O executivo aponta que, em decorrência desse 

movimento, o fluxo da demanda transacional das 

agências – saque, depósito, pagamento, boleto etc. 

– passa a ser atendido exclusivamente pelas ATMs 

(caixas eletrônicos). “O desafio que enxergo nesse 

processo de transformação e de mudança é que 

sem o backoffice na agência fica 

um grande ponto de interroga-

ção: quem irá operar a ATM? 

Dentro dessa visão, e com o 

objetivo de entender esse gap, 

a Brink’s tem participado ati-

vamente desse processo de 

transformação e está prepara-

da para apoiar as instituições na 

gestão e no desenvolvimento 

das redes de autoatendimen-

to. Nosso modelo de negócio 

é bastante flexível e de fácil 

adaptação à realidade de cada 

uma dessas organizações. Te-

mos uma estrutura com escala 

global e operação local que co-

nhece bem a realidade, os de-

safios e todas as questões que 

giram em torno das operações 

do mercado nacional”, conclui.

“ESTAMOS 
PREPARADOS PARA 

ATUAR ONDE O 
CLIENTE PRECISA 

E NÃO ONDE 
IMAGINÁVAMOS 

QUE QUERIA. 
NOSSO OBJETIVO 

NO BRASIL É SER O 
GRANDE POTENCIAL 

VETOR ENTRE 
TRANSFORMAR O 

FÍSICO EM DIGITAL, E 
O DIGITAL EM FÍSICO”

reposicionamento
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https://br.brinks.com/
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Atrair, engajar e reter clientes pode ser uma tarefa  
mais árdua quando é preciso migrar tecnologias  

e superar barreiras gestacionais POR CLAUDIA MANCINI

PARA MUITA GENTE, é impossível pensar a vida 

hoje sem os canais digitais para fazer transações 

bancárias. Tanto que eles respondem por quase 

todos os pagamentos de contas e contratações 

de crédito. Além disso, mais da metade das ope-

rações acontece pelo mobile banking, de acordo 

com dados da Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban). A pandemia da Covid-19 e o Pix, que 

superou as transações de DOC e TED e os cartões 

em pagamentos, também têm sua parcela nesse 

cenário, acelerando um processo que já acontecia 

com a digitalização da economia e com a chega-

da das fintechs.

Porém, por mais que pareça natural a premis-

sa de que os bancos devem criar ou aprimorar 

canais digitais para atrair, engajar e reter clien-

tes, esse processo tem muitos desafios. Isso se 

deve a fatores como a sensibilidade de se sair 

de uma tecnologia legada para outra mais atu-

al e também a questão geracional, uma vez que, 

quanto mais jovem o usuário, mais ele usa esses 

canais. Assim, os bancos precisam considerar 

gestão

Bancos enfrentam 
o desafio de ter 

CANAIS DIGITAIS 
EFICIENTES
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“MUITOS QUEREM 
INOVAR, MAS

ESTÃO PRESOS A 
PLATAFORMAS

ANTIGAS. FAZER A 
TRANSFORMAÇÃO

TECNOLÓGICA É 
COMPLICADO EM

RAZÃO DE 
QUESTÕES COMO 

REGULAÇÃO,
SEGURANÇA E 

GESTÃO DE
SISTEMA LEGADO”

Gustavo Machado, diretor de negócios digitais do Banco ABC

Vini Lima, country manager Brazil 
da Backbase

as diferenças entre seus vários 

clientes no que se refere a ven-

cerem barreiras e usarem esses 

meios. 

Para Vini Lima, country ma-

nager da Backbase, plataforma 

de Engagement Banking, os 

próximos cinco anos verão mais 

transformações nos bancos que aquelas havi-

das nos últimos 30 anos. “Muitos falam que são 

digitais, mas a digitalização ainda está muito no 

nome”, afirma o executivo, para quem o desafio é 

grande e há certa expectativa de que a mudança 

venha dos líderes. Mas isso pode esbarrar, por 

exemplo, no conservadorismo natural do setor e 

na dificuldade dos bancos em adquirir algumas 

tecnologias, “apesar dos esforços nesse sentido”. 

Gustavo Machado, diretor de negócios digitais 

do Banco ABC, discorda que haja atraso no que 

se refere aos canais digitais dos bancos, em es-

pecial no varejo: “Acho que a grande questão está 

no momento em que o cliente embarca numa ins-

tituição financeira e como é feito seu engajamen-

to”. Para ele, o ponto principal da digitalização não 

está nos processos, mas “em pensar digital e em 

tentar resolver os problemas da vida do cliente 

pensando fora da caixa e não olhando para a es-

trutura atual”. É preciso, portanto, não replicar no 

canal digital o que acontece no mundo real, mas 

sim partir de um pensamento digital, como fazem 

as fintechs e neobanks, sugere ele. 

Como os neobanks e startups 

não possuem legado nem sen-

tem medo da inovação porque 

têm menos a perder que os ban-

cos tradicionais incumbentes, 

eles podem arriscar no limite. 

“Muitos querem inovar, mas es-

tão presos a plataformas anti-

gas. Fazer a transformação tec-

nológica é complicado em razão 

de questões como regulação, 

segurança e gestão de siste-

ma legado. Então, quanto sobra 

para inovação? Pouco”, diz Do-

rival Dourado, conselheiro dos 

bancos BMG, OMNI, Semantix 

Inc. e investidor em startups. 

Porém, os bancos tradicionais 

têm uma vantagem em relação às 

fintechs: o leque maior de produ-

tos e serviços, o que se reflete na 

experiência do usuário (UX). Hoje, 

o que os clientes querem, em especial os novos, são 

serviços adicionais. Por isso, bancos que oferecem 

a pequenas empresas um suporte que vai além de 

serviços bancários – por exemplo, gestão do negó-

cio – atendem a uma demanda de mercado.

No caso do Sicoob, há o desafio particular de 

atrair clientes que também serão sócios. Nesse 
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“A GENTE PRECISA 
PAGAR UMA 

CONTA E PARA 
ISSO PRECISA  

QUE O DINHEIRO 
VÁ DE UMA CONTA 

PARA OUTRA. É 
NESSE SENTIDO 

QUE SE DÁ O 
ENTENDIMENTO 

DE QUE A 
OPERAÇÃO 
FINANCEIRA 
É UM MEIO”

Dorival Dourado, conselheiro dos bancos 
BMG e OMNI, Semantix

aspecto, uma campanha mu-

dou comportamentos, con-

forme recorda Edson Lisboa, 

superintendente de sistemas 

de informação da instituição fi-

nanceira cooperativa. Ele lem-

bra que, no final de 2021, hou-

ve uma campanha digital para 

atrair clientes na qual os atu-

ais deveriam fazer indicações. 

Em dois meses, houve 300 mil 

adesões, um número 20% aci-

ma da meta. “Passamos a ter o 

dobro de associações de antes 

da campanha, mesmo depois 

do final dela”, relata, ainda sur-

preendido. Para o executivo, 

pesou o fato de a experiência 

ser positiva e aliar abertura de 

conta e início da sociedade. 

Para o passo seguinte – o de manter o cliente 

engajado –, o Sicoob utiliza estratégias como parce-

rias para novos serviços. Esses pontos ajudam a ex-

plicar o fato de que, em junho de 2022, de cerca de 

1,2 bilhão de transações, 93,8% 

foram pelos canais digitais.

FIDELIDADE 

“A fidelidade hoje está mui-

to relacionada à experiência 

do cliente (CX)”, diz Lima. Em 

relação a isso o executivo con-

ta que um banco cliente da 

Backbase na Europa tinha cer-

ca de 90% da sua receita vin-

da de clientes com mais de 50 

anos e queria atrair um públi-

co mais jovem. Para isso, criou 

um aplicativo que “mudava de 

cara” com base em dados do 

usuário. E não era apenas a vi-

sualização que mudava, mas 

outros aspectos, como os be-

nefícios. “No Brasil, com a im-

plantação de novidades como 

o Pix e o open banking, fica 

difícil pensar algo similar com 

excelência. Mas é preciso”, 

considera.

A história exemplifica a rea- 

lidade que mostra quanto a 

adequação aos públicos é 

importante também quando 

se fala em pessoas jurídicas. 

Afinal, sempre há uma pes-

soa física por trás do negócio. 

E, quanto menor a empresa, 

mais “pessoa física ele é”, diz 

Dourado. “Quando falamos de 

crédito, estamos falando de 

bolsos da mesma calça. So-

mente quando você sobe na 

pirâmide tem processos mais 

sofisticados”, afirma ele, que 

por 20 anos trabalhou em birôs de crédito como 

Serasa e Boa Vista. 

“A quebra desse paradigma é o CX, quando 

o banco entrega o que o cliente precisa e que 

muda seu dia a dia, tanto para pessoas físicas 

quanto para pessoas jurídicas”, 

afirma Machado. “Afinal, quem 

precisa de conta? A gente pre-

cisa pagar uma conta e para 

isso precisa que o dinheiro vá 

de uma conta para outra. É 

nesse sentido que se dá o en-

tendimento de que a operação 

financeira é um meio”, analisa. 

Para Lima, é preciso uma or-

questração balanceada entre 

CX e empoderamento do fun-

cionário, em especial na conta 

jurídica. “Quando tinha empre-

sa, eu me incomodava quando 

havia troca de gerente”, recor-

da fazendo um paralelo e sa-

lientando que essas situações 

levam a um novo “reconheci-

mento” do negócio cada vez 

que entra um novo funcionário. 

gestão
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AS GRANDES 
NUVENS 

AJUDARAM AS 
INSTITUIÇÕES A 

PERCEBEREM QUE 
TAMBÉM HÁ VALOR 

EM SOLUÇÕES 
DE TERCEIROS 

EM ÁREAS 
IMPORTANTES  
DO NEGÓCIO

Edson Lis boa, superintendente de 
siste mas de informação do Sicoob

Uma das soluções da Back-

base permite que o gerente 

tenha justamente essa visão 

completa do cliente. 

TRANSFORMAÇÃO

Finalmente, para que tudo 

aconteça, saber de onde vem 

a tecnologia pode fazer a dife-

rença. O setor bancário brasi-

leiro ficou conhecido no mundo 

por criar tecnologias de suces-

so. No entanto, as grandes nu-

vens ajudaram as instituições 

a perceberem que também há 

valor em soluções de tercei-

ros em áreas importantes do 

negócio. “Em mercados mais 

maduros, isso é mais palpável. 

No Brasil, está ganhando ve-

locidade. É um processo que 

deve ter mais relevância nos 

próximos anos. Porém, lembro 

que existe um legado muito 

forte. Não adianta querer mu-

dar o botão da noite para o dia. 

É dar velocidade para o banco 

sem recriá-lo do zero”, afirma o 

executivo da Backbase.

Como gestor, atormen-

to as companhias nas quais 

faço parte do conselho para 

não aceitarem as coisas como 

são e não criarem soluções hí-

bridas que endurecem as de-

mandas dos nossos clientes, 

para criarem mercado e ace-

lerarem o go to market”, posi-

ciona-se Dourado. Ele recorda 

que todos têm boas ideias, po-

rém a execução é o mais difí-

cil. “O que não se deve fazer é 

ficar parado, olhando só para 

o próprio umbigo”, completa 

Lisboa, do Sicoob. “Os incum-

bentes estão fazendo essa 

transição, é natural. Só não se 

pode esperar que vá aconte-

cer da noite para o dia”, diz o 

superintendente da instituição 

financeira.

Nesse contexto, para redu-

zir o time-to-market é preciso 

estabelecer parcerias estraté-

gicas, testar, medir, ter controle 

do que se está fazendo e, en-

tão, evoluir rápido. “E quem vai 

dizer quando o produto está 

perfeito é o cliente”, diz Macha-

do. Foi isso que o Sicoob fez no 

isolamento social por causa da 

pandemia, ao fechar aliança 

com empresas como Amazon e 

Serpro para liberar os dispositi-

vos e autorizar algumas transações por reconheci-

mento facial. 

Na visão de Vini, os novos entrantes geraram 

uma disruptura de pensamento também dos in-

cumbentes. “Eles nos tiram da zona de conforto e 

aí todo mundo tem que se movimentar e se rein-

ventar”. Mas, para o executivo, eles acabarão quan-

do os bancos decidirem comprar a maioria delas. E 

cita que comprar um neobank, mesmo que muito 

grande, é a forma mais barata de uma multinacio-

nal entrar aqui. “No final, que eu não sei quando 

será, vão ficar os grandes atores”, completa. 
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Entusiasmada com o Pix e fortalecida 
pelo aporte da SoFi, a Technisys acelera 
crescimento no país   POR  ADEMIR MORATA

“NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS, a indústria financei-

ra avançou no sentido da digitalização. Os ban-

cos tradicionais se movimentaram nessa direção, 

os bancos digitais surgiram e as fintechs estão 

conquistando espaços significativos a cada dia. 

Mas, no futuro, isso tudo não será suficiente. To-

das essas companhias terão de mudar, revolu-

cionar e melhorar seus produtos para satisfazer 

seus clientes. Assim, nos próximos 20 anos, toda 

a concorrência do mercado vai estar orientada 

para a diferenciação.”

A avaliação é do CEO e cofundador da Tech-

nisys, Miguel Santos, que, em entrevista a este 

Anuário, comentou os planos da empresa para o 

Brasil e seu posicionamento estratégico frente às 

oportunidades como o Pix e o open finance. Após 

desenvolver uma plataforma bancária digital e 

core de última geração, a Technisys foi adquirida 

em fevereiro de 2022 pela SoFi Technologies por 

aproximadamente 1,1 bilhão de dólares.

estratégia

“ERA DA 
DIFERENCIAÇÃO” 
PROMETE CONSOLIDAR 
NOVOS PROTAGONISTAS 
NO BRASIL

PILARES DE APOIO À DIFERENCIAÇÃO

De olho em um mercado estimado em mais de 

10 mil bancos e instituições financeiras que preci-

sam mudar seus sistemas legados para se adap-

tar a essa nova era da diferenciação de produtos 

e serviços, Miguel Santos explica que a Technisys 

se estruturou em três pilares de atuação.

O primeiro é um core bancário de próxima ge-

ração que administra transações e toda a estrutu-

ra para serviços financeiros. Totalmente baseado 

na nuvem e agnóstico do ponto de vista do pro-

duto financeiro, o sistema tanto viabiliza a opção 

por operações tradicionais como conta corrente 

e poupança, por exemplo, como agiliza a criação 

de soluções inovadoras. 

O segundo é um componente de camada di-

gital voltado para a aceleração por meio da cons-

trução de aplicações mobile. Essa vertical tem 

o objetivo estratégico de desenvolver parcerias 

com fintechs, com bancos digitais e também com 
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os bancos tradicionais para 

ajudá-los a construir ver-

dadeiras empresas digi-

tais sem a necessidade de 

manter equipes internas 

de desenvolvedores, ana-

listas de UX, segurança, 

compliance e uma série de 

requisitos e especialida-

des muito variadas e muito 

demandadas pelo merca-

do e que, às vezes, são li-

mitantes do crescimento dessas companhias.

Finalmente, o terceiro pilar é uma solução de 

banco conversacional com inteligência artificial 

que permite aos clientes interagir com sistemas 

como Alexa, Google Assistant ou diretamente no 

WhatsApp e redes sociais 

via bot e dar comandos de 

voz para que esses assis-

tentes, por exemplo, pa-

guem uma conta de con-

sumo ou realizem outra 

operação qualquer. 

A oferta desse portfólio 

levou a Technisys a con-

quistar mais de 60 clientes 

na região das Américas, 

os quais,  somados às 200 

corporações atendidas pela Galileo, outra em-

presa que faz parte do grupo SoFi, possibilitam 

uma capacidade de acesso a mercados distintos 

e a aplicações disponíveis para mais de 200 mi-

lhões de usuários finais.

DE OLHO EM UM 
MERCADO ESTIMADO 

EM MAIS DE 10 MIL 
BANCOS E INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS,  
A TECHNISYS SE 

ESTRUTUROU EM TRÊS 
PILARES DE ATUAÇÃO
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Miguel Santos, CEO e 
cofundador da Tech nisys 

O REGULADOR 
ESTÁ, AOS 
POUCOS, 

AGREGANDO 
NOVAS 

CAPACIDADES E, 
COM O TEMPO, 

O PIX SERÁ 
AINDA MAIS 

POTENTE PARA 
PROPORCIONAR 
A CRIAÇÃO DE 

CADA VEZ MAIS 
PRODUTOS 

NOVOS

estratégia

INTERESSE NO BRASIL 

VAI DE FINTECHS ATÉ 

OS GRANDES BANCOS

Miguel Santos explicou que to-

das as verticais da plataforma da 

Technisys já estão totalmente em 

conformidade com os requeri-

mentos regulatórios do mercado 

brasileiro. 

O cliente mais recente conquis-

tado pela empresa no Brasil foi o 

Grupo Banese, em Sergipe, que 

no mês de junho anunciou o lançamento de seu 

banco digital, o Desty. Desenvolvida com base na 

plataforma da Technisys, a instituição se destina 

a atender consumidores das classes C e D, além 

de empreendedores de pequenas e médias em-

presas, seja para administrar o orçamento fami-

liar, seja para realizar uma meta de aposentado-

ria ou impulsionar o crescimento dos negócios. 

A carteira da Technisys no país conta ainda com 

marcas como o Banco Original, a CSU e a Veloe. 

De acordo com o executivo, ao 

olhar para o mercado brasileiro, 

a empresa busca atender a insti-

tuições financeiras de diferentes 

tamanhos e não apenas fintechs, 

bancos digitais ou organizações 

de pequeno e médio porte. “Nós 

já fizemos uma prova de escalabi-

lidade junto à Microsoft para ava-

liar a capacidade de migração dos 

grandes bancos para nossa plata-

forma. O resultado foi que conse-

guimos atender satisfatoriamente 

até 150 milhões de usuários de 

forma simultânea. E, recentemen-

te, integramos nossa plataforma à 

Microsoft Cloud para Serviços Fi-

nanceiros”, afirma.   

O PIX COMO IMPULSIONADOR 

DE DIFERENCIAÇÃO

Além das dimensões do mer-

cado, o CEO e cofundador da 

Technisys salienta que outra ca-

racterística atraente do momento 

no Brasil é o sucesso do Pix, junto 

com uma grande quantidade de 

iniciativas de open banking feitas 

por distintos atores. 

“Ao contrário de alguns países 

da Europa, que estão optando por 

um modelo standard para open 

banking, acredito que o modelo 

brasileiro vem se mostrando cada 

vez mais interessante e sobretudo 

se destacando em termos globais”, reforça.

Ele completa o raciocínio dizendo que além 

disso o Pix pode ser pensado como uma caracte-

rística de open banking, já que cria um ambiente 

no qual todos os bancos estão colaborando para 

intercâmbio de informações e transações, mas, 

ao mesmo tempo, permite modelos de negócios 

inovadores. 

“O regulador está, aos poucos, agregando no-

vas capacidades e, com o tempo, o Pix será ainda 

mais potente para proporcionar a 

criação de cada vez mais produtos 

novos”, diz. 

Outro tipo de diferenciação pro-

jetada pela Technisys no Brasil é a 

participação de empresas de di-

versos segmentos do mercado na 

oferta de serviços financeiros com-

plementares aos seus negócios. 

“Estamos vivendo um movimen-

to nesse sentido entre varejistas 

e outros segmentos do mercado 

B2C e B2B. Inevitavelmente, es-

sas companhias vão precisar de 

empresas como a Technisys para 

alavancar esses negócios de ma-

neira rápida e econômica, dando 

suporte a essas instituições para 

que possam criar um ecossistema 

digital robusto e preparado para 

atender às necessidades e com-

portamentos de seus consumido-

res”, conclui Santos. 



www.cantarinobrasileiro.com.br 33

http://www.technisys.com/pt-br
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O olhar das instituições 
financeiras se concentra hoje 
no uso da tecnologia para 
processos internos e na oferta 
de novos produtos  POR  CLAUDIA MANCINI

tokenização

BLOCKCHAIN E 
CRIPTOATIVOS 
ENTRAM NA 
OPERAÇÃO 
DE BANCOS 
NO BRASIL
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COM O PASSAR 

DOS ANOS, 

OS BANCOS 

COMEÇARAM A 

OLHAR MAIS PARA 

A BLOCKCHAIN, 

TECNOLOGIA QUE 

TRABALHA COM A 

CRIPTOGRAFIA, QUE 

AJUDA A ELEVAR 

A SEGURANÇA, E A 

DESCENTRALIZAÇÃO, 

QUE PERMITE 

MAIOR RAPIDEZ 

E MENOR CUSTO 

EM COMPARAÇÃO 

AOS SISTEMAS 

TRADICIONAIS

Cazou Vilela, CMO do Zro Bank

EM 2021, PELA PRIMEIRA VEZ EM 17 ANOS, a 

Cantarino Brasileiro premiou uma empresa ligada 

a criptomoedas durante o Prêmio Banking Trans-

formation – antes nomeado Prêmio Relatório Ban-

cário. A iniciativa em destaque vinha do banco di-

gital multimoedas Zro Bank. Esse foi apenas um 

dos sinais de quanto o mundo disruptivo que a 

blockchain está criando em finanças se aproxima 

cada vez mais das finanças tradicionais. Ajudando 

a impulsionar esse movimento estão a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central 

(BC). Roberto Campos Neto, presidente deste úl-

timo, diz que a tecnologia que permite, por exem-

plo, a tokenização de ativos “chegou para ficar” e 

pode fazer bem ao sistema. 

Mesmo desinteressados pela solução no início 

dessa jornada, com o passar 

dos anos, os bancos come-

çaram a olhar mais para a 

blockchain. E não é para me-

nos: afinal, a tecnologia tra-

balha com os conceitos de 

criptografia, que ajuda a ele-

var a segurança, e de des-

centralização, que permite 

maior rapidez e menor custo 

em comparação aos siste-

mas tradicionais dos bancos. 

Dessa forma, esse olhar se 

concentra hoje em dois pila-

res: no uso da tecnologia para 

processos internos e na oferta 

de produtos ligados aos crip-

toativos. 

“A blockchain facilita o re-

gistro das transações, impos-

sibilitando sua adulteração. 

Assim, garante maior seguran-

ça e transparência. Com isso, 

pode ser usada para assegu-

rar a veracidade de operações 

financeiras, reduzir custos e 

até o tempo que essas ope-

rações levam hoje para serem 

concretizadas”, afirma a Fe-

tokenização

deração Brasileira de Bancos 

(Febraban). 

O Bradesco, por exemplo, 

colocou em teste a blockchain 

para transferências interna-

cionais. Além disso, estuda 

participar da iniciativa Marco 

Polo, que usa a tecnologia 

em processos e pagamentos 

de cadeias de suprimentos, 

segundo o especialista em 

pesquisa e inovação do ban-

co, George Marcel Smetana. 

O Itaú Unibanco anunciou 

em julho deste ano sua nova 

área de ativos digitais, a pri-

meira desse tipo num banco 

no mundo, e disse que quer 

ser líder em tokenização de 

ativos financeiros. Além disso, 

foi um dos bancos que passa-

ram a oferecer ETFs de crip-

tomoedas criados por tercei-

ros. O BTG Pactual lançou um 

token com lastro em imóveis 

e anunciou uma plataforma 

de compra e venda de moe-

das digitais. O Banco do Brasil 
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Quando surgiu 
a blockchain?

A blockchain apareceu em 2008 num 

white paper assinado por Satoshi Naka-

moto – personalidade até hoje desconhe-

cida – para permitir troca de valor peer-

-to-peer, portanto, sem intermediação 

de bancos, mas com DNA de finanças. O 

valor era o bitcoin. Sem intermediários, a 

troca tinha de ser muito segura. A solução 

foi criar uma rede descentralizada com os 

computadores registrando todos os dados 

e de maneira imutável – nesse formato, 

como os participantes da rede veem o que 

está acontecendo, determinam se uma 

operação é válida ou não. Com o passar do 

tempo, outras redes surgiram, com novas 

características, mas o princípio segue o 

mesmo conceito da criptografia e da des-

centralização.

criou um laboratório de testes de blockchain. Isso 

para ficar só em alguns exemplos. 

CUSTÓDIA DE CRIPTOS

Um estudo da Capco, consultoria do Grupo 

Wipro para gestão e tecnologia em finanças, mos-

trou que uma área de potencial para os bancos é a 

de custódia de criptos. Isso porque ela tem enver-

gadura no mercado, histórico de relacionamento 

com os clientes e protocolos de segurança para 

proteger, gerenciar e manter os ativos digitais de 

quem quer delegar custódia a uma instituição, em 

vez de deixar numa carteira digital ou na gaveta 

em casa. 

A Febraban confirma isso. “Com seu crescimen-

to mundial acelerado, os criptoativos têm atraído 

muito o interesse dos bancos para terem suas ne-

gociações e custódias.” Um estudo da Binance, 

maior exchange de criptos do mundo, e da TripleA, 

divulgado no final de 2021, indicou que o Brasil 

tem aproximadamente 10 milhões de pessoas que 

investem em criptomoedas, o que seria o quinto 

maior mercado do mundo e quase o dobro dos 4 

milhões de contas de pessoas físicas naquele mo-

mento na bolsa brasileira, a B3. Dessa forma, o país 

se tornou um dos mercados mais disputados re-

centemente por empresas do setor. 

O próprio fundador do Zro Bank, Edísio Perei-

ra Neto, percebeu que se não criasse um negó-

cio  multimoedas, ou seja, com moedas emitidas 

por governos e bancos centrais (fiat) e de cripto, 

poderia afundar abraçado na sua rede de câmbio 

tradicional. “As finanças estão sendo refundadas 

no mundo e será preciso um sistema adequado a 

isso”, diz Cazou Vilela, CMO da startup. 

Como exemplo de até onde isso pode chegar, 

o executivo cita uma pessoa que tem um token 
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ALÉM DE ATUAR 
APENAS COMO 

CONCORRENTES 
DAS INSTITUIÇÕES 

BANCÁRIAS, AS 
FINTECHS TAMBÉM 

TÊM MUITO A 
OFERECER PARA 
INCREMENTAR 
PROCESSOS, 

COMO É O CASO 
DA IMPLANTAÇÃO 
DA BLOCKCHAIN 
NOS SERVIÇOS 

BANCÁRIOS

tokenização

não fungível (NFT) – código 

que representa algo único – e 

pode vendê-lo ou dá-lo como 

garantia num empréstimo ban-

cário. “O sistema não consegue 

fazer isso pelo método atual, 

que inclui cartório e um bem 

real”, completa. Achar uma rota 

alternativa é fundamental não 

apenas porque o Zro acredita 

no futuro dos criptoativos como 

porque se for operar no mesmo 

território dos bancos a competi-

ção pode ficar injusta. “Eles têm 

competência, dinheiro e expe-

riência. Então, vamos por outro 

caminho: ou agregamos algo 

ou ultrapassamos os bancos no 

que eles sabem fazer”, admite. 

FINTECHS E BANCOS  

TRADICIONAIS: ALIANÇA 

NA BLOCKCHAIN

Engana-se quem pensa que o papel das fintechs 

hoje é atuar apenas como concorrentes das insti-

tuições bancárias. Na verdade, elas também têm 

muito a oferecer para incrementar processos, 

como é o caso da implantação da blockchain nos 

serviços bancários. Exemplo disso são as novas 

plataformas que a CVM aprovou no seu sandbox: 

BEE4, que tem participação da 

CIP; Bolsa OTC, com executivos 

que vieram de bancos; e Vórtx 

QR Tokenizadora, que vai ofe-

recer ativos tokenizados, como 

debêntures, participações em 

empresas de médio porte e 

cotas de fundos. O Itaú, por 

exemplo, comprou tokens de 

debêntures que a Vórtx lançou.

“A tokenização é a próxima 

fronteira e está só começan-

do”, afirma Diego Perez, presi-

dente da Associação Brasileira 

de Fintechs (ABFintechs). A vi-

são geral do mercado dentro e 

fora do país é que tudo pode 

ser tokenizado. “Quando isso 

acontecer, vamos criar novos 

serviços financeiros.” Para ele, 

a blockchain é uma oportuni-

dade para as fintechs criarem 

produtos disruptivos com im-

plementação mais ágil. “Os bancos têm procedi-

mentos internos para desenvolvimento que mui-

tas vezes não são compatíveis com a velocidade 

que o mercado exige”, completa. Sua fintech, a 

SMU, também está no sandbox com um proje-

to de mercado secundário de tokens de equity 

crowdfunding de startups.
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UM FATOR 
INCERTO, MAS QUE 

DEVE MUDAR O 
POSICIONAMENTO 
DOS BANCOS NO 

QUE DIZ RESPEITO 
À ENTRADA 

COM FORÇA NO 
SEGMENTO DE 

CRIPTOATIVOS, É A 
REGULAÇÃO PELO 
BANCO CENTRAL; 

O PROJETO DE 
LEI 4.401/2021 

AGUARDA VOTAÇÃO 
NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS PARA 
ENTRAR EM VIGOR

REGULAÇÃO DO 

BANCO CENTRAL

Um fator ainda muito incer-

to, mas que deve mudar o po-

sicionamento dos bancos no 

que diz respeito à entrada com 

força no segmento de criptoa-

tivos, é a regulação pelo Banco 

Central. Até o encerramento 

desta reportagem, o projeto de 

lei 4.401/2021 aguardava vota-

ção na Câmara dos Deputados 

para entrar em vigor, mas a 

qualquer momento isso pode 

acontecer.  Com foco nos pres-

tadores de serviços de cripto-

ativos, como as exchanges, a 

expectativa é de que o BC seja 

o regulador desse segmento; 

o presidente Roberto Campos 

Neto já indicou que pensa em 

mais regulações cobrindo ou-

tras partes do ecossistema. 

Outra iniciativa que deve 

sacramentar a aproximação 

entre o mundo blockchain e o 

de finanças tradicionais é o real 

digital, que o BC estuda lan-

çar em plataforma blockchain. 

Para o presidente do banco, 

essa tecnologia descentraliza-

da “fomenta um sistema, um 

network, que vai ser muito be-

néfico para o sistema financei-

ro no futuro”. 

Atualmente, cerca de 90% 

dos BCs do mundo estudam ter 

moedas digitais. Pela linha de 

estudo do Brasil, o real digital 

permitiria novas funções para 

o dinheiro que as tecnologias 

atuais não permitem, gerando 

novos produtos e serviços. Os 

testes estão acontecendo e in-

cluem projetos que o sistema 

atual não passa nem perto de 

oferecer (ver quadro na página 

seguinte). Nesse cenário, o setor 

pode caminhar também para 

uma maior aproximação com o 

futuro do futuro: a Web 3.0, que 

é baseada em blockchain.
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tokenização

Está previsto para 2024 o primeiro piloto do 

real digital, a moeda digital do Banco Central. 

A instituição não quer, porém, que essa ver-

são seja apenas uma réplica da moeda física. 

Ao contrário, a proposta é que vá além disso, 

já que é vista como a fase seguinte ao Pix e ao 

open finance. Isso significa que a ideia é ter um 

dinheiro programável que permita, por exem-

plo, definir para que pode ser usado e qual será 

sua data de validade, 

para citar algumas das 

possibilidades. 

Fabio Araújo, co-

ordenador do projeto, 

lembra que há interes-

se também em permitir 

uma conexão com as 

finanças descentraliza-

das (DeFi) – uma espé-

cie de réplica do siste-

ma financeiro tradicional, com oferta de crédito 

e seguros, por exemplo, mas feitas com cripto-

moedas, portanto com maior rapidez e menos 

custos, e dispondo de peculiaridades como pa-

gamentos diários, se a rede permitir. 

Dos testes do real digital em curso no cha-

mado Lift Challenge, do BC e da Fenasbac, 

participam instituições como Itaú, Santander, 

Tecban e Febraban. O caso da federação en-

volve liquidação de operações no mercado de 

capitais, um “delivery versus payment” (DvP). “O 

dinheiro da transação sai da conta do pagador 

e permanece em blockchain até a conclusão 

dos negócios. A liquidação ocorre após a con-

cretização de um evento no mundo real – nes-

se exemplo, a entrega do ativo financeiro”, diz a 

instituição.

Se as possibilidades estudadas pelo BC 

forem em frente, os bancos poderão emitir 

moedas estáveis, as stablecoins, lastreadas 

em depósitos em reais. Essas criptos buscam 

manter paridade com ativos como dólar, ouro e, 

no nosso caso, real. Assim, tentam evitar a alta 

volatilidade das criptomoedas “raiz”. Por isso, 

facilitam também o fluxo de valores nas redes 

blockchain. Por exemplo: se uma pessoa tem 

uma moeda digital e quer manter um valor, não 

precisa vendê-la e resgatar a moeda fiat, pode 

simplesmente trocar por uma stablecoin. Em 

maio passado, a Derrocada do Terra, uma das 

maiores desse tipo, gerou receios no mercado e 

governos indicam que é preciso mesmo regular 

o uso das criptos para que a inserção nos siste-

mas financeiros possa de fato acontecer. 

Real digital
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HÁ MAIS 
OPORTUNIDADES 
NO METAVERSO 
DO QUE OS 
ESTRATEGISTAS 
BANCÁRIOS 
PODEM 
IMAGINAR

futuro

Grandes instituições financeiras 
mundiais avaliam que o novo ambiente 
digital movimentará cifras superiores  
a 10 trilhões de dólares  POR ADEMIR MORATA

NO UNIVERSO DE WILLIAM SHAKESPEARE, há 

mais coisas entre o céu e a terra do que pode ima-

ginar nossa vã filosofia. Já no metaverso, em uma 

avaliação feita segundo o ponto de vista dos ban-

cos, é possível dizer que há mais oportunidades dis-

poníveis do que os estrategistas podem imaginar, 

considerando apenas os produtos e serviços que 

conhecemos nesse segmento atualmente. 

Há quem diga que o tema é apenas mais um 

modismo baseado no suposto insucesso do Second 

Life, anos atrás. Existem também os que torcem 

o nariz para o assunto por resistência à tentativa – 

considerada forçada – do Facebook de se apropriar 

do tema ao assumir a marca Meta. 

Qualquer que seja o argumento, desconsiderar 

as possibilidades oferecidas por esse novo ambien-

te digital pode levar uma organização a cometer o 

erro de ficar fora de um mercado que chega a ser 
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estimado em mais de uma dezena de trilhões de 

dólares num futuro não muito distante. 

O JP Morgan, por exemplo, em seu relatório 

“Opportunities in the Metaverse” afirma que o mun-

do virtual oferece chances de movimentação eco-

nômica em quase todas as áreas, com condições 

de transacionar até 1 trilhão de dólares em recei-

ta anual. Já o Goldman Sachs e o Morgan Stanley 

acreditam que o metaverso pode ser uma oportuni-

dade de 8 trilhões de dólares. Enquanto isso, o Citi 

Bank vai além e prevê que o metaverso poderia ser 

uma alternativa para transações de até 13 trilhões 

de dólares, com 5 bilhões de usuários até 2030. 

UMA TELA EM BRANCO A SER DESENHADA

Em entrevista a este Anuário, o futurista e pes-

quisador Guilherme Rangel afirma que hoje o me-

taverso pode ser considerado uma tela em branco. 

https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf
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futuro

Com a autoridade de quem foi 

escolhido de forma consecu-

tiva nos dois últimos anos pela 

Thinkers360 como uma das 50 

vozes mais influentes no mundo 

na área de realidade virtual e au-

mentada, ele traça um paralelo 

com a história do smartphone. 

Rangel lembra que, ao anun-

ciarem o telefone celular inteli-

gente, seus criadores prometiam 

revolucionar o mundo pelo fato 

de o aparelho conseguir acessar 

a internet e outras funcionalida-

des. Na ocasião, teriam ficado 

praticamente esquecidas as lo-

jas de aplicativos, mas seriam 

justamente elas que iriam viabi-

lizar para os outros desenvolve-

dores a possibilidade de fazer 

aplicativos. 

“Foi exatamente isso que revolucionou a maneira 

como nos comunicamos. As pessoas usaram aque-

le objeto como uma tela em branco e começaram 

a pensar que poderiam, por exemplo, utilizar suas 

potencialidades oferecidas como um mapa que 

orientasse a direção de maneira colaborativa. Assim 

nasceu o Waze. Da mesma forma, surgiram serviços 

de investimentos, outros destinados a pedir comida 

e assim por diante. Com o metaverso, a história deve 

ser parecida. Ele permite a criação de soluções que 

nós ainda nem conhecemos, mas que certamente 

irão impactar a sociedade”, explica. 

EXPERIÊNCIAS PÓS-DIGITAIS

Para Rangel, as instituições 

financeiras precisam começar 

a olhar para a nova plataforma 

não só como uma chance de re-

criar uma experiência digitaliza-

da daquilo que já acontece no 

mundo físico, mas como uma 

oportunidade de desenvolver 

experiências pós-digitais que 

só existirão nesse ambiente.

Em tal contexto, ele ressal-

ta o trabalho de organizações 

financeiras que já estão fazen-

do, por exemplo, hipotecas em 

forma de empréstimos finan-

ceiros mobiliários para que as 

pessoas possam comprar seus 

espaços em metaversos como 

o  Decentraland.

Outros bancos estão gerando fundos de inves-

timentos focados no metaverso nos quais são es-

tabelecidas cestas de ativos que incluem NFTs e 

criptomoedas. “As instituições financeiras podem 

gerenciar carteiras com múltiplas moedas que 

podem ser usadas de acordo com as regras de 

cada plataforma”, explica. 

Também podem ser criados modelos de agên-

cias virtuais que venham a funcionar como o novo 

internet banking dos clientes, mas com um nível 

de customização muito superior. 

“Em vez de ficarem procurando informações em 

um APP, os clientes podem entrar num ambiente 

virtual totalmente identificado com suas preferên-

cias, desde as cores até a disponibilidade das in-

formações. Tudo oferecido de forma interativa com 

a possibilidade de consultas e orientações serem 

feitas por meio de uma inteligência artificial”, diz.

AS NOVAS GERAÇÕES DE CONSUMIDORES 

Seja como for, o futurista acredita que o me-

taverso oferece para as instituições financeiras 

a oportunidade de se conectarem tanto com as 

audiências que já existem nesse ambiente, como 

os jogadores de e-sports, por exemplo, quan-

AS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 

PRECISAM 
COMEÇAR A OLHAR 

PARA A NOVA 
PLATAFORMA 
COMO UMA 

OPORTUNIDADE 
DE DESENVOLVER 

EXPERIÊNCIAS 
PÓS-DIGITAIS QUE 

SÓ EXISTIRÃO
NESSE AMBIENTE
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“O METAVERSO 
SERÁ ALGO 

ABSOLUTAMENTE 
TRANSFORMADOR 

PORQUE AS 
TECNOLOGIAS 

CONVERGENTES 
VÃO DAR IMPULSOS 

EXPONENCIAIS A 
ESSAS EVOLUÇÕES”

to com as novas gerações de 

consumidores. 

É exatamente esse aspecto 

que tem sido explorado pelo 

Banco do Brasil, um dos ban-

cos mais avançados no uso do 

metaverso no país A instituição 

desenvolveu uma estratégia 

com o objetivo de usar o meta-

verso para rejuvenescer a base 

de clientes. 

Para isso, ela está anun-

ciando (veja quadro na próxima 

página) o lançamento de uma 

nova iniciativa no Roblox, pla-

taforma de metaverso na qual 53% dos usuários 

estão na faixa de 7 a 12 anos. 

O diretor de tecnologia do BB, Rodrigo Mulina-

ri, afirma que o banco está na fase de experimen-

tação da tecnologia. “Nossa intenção neste mo-

mento é medir o potencial dela e, se fizer sentido 

para o nosso cliente, certamente vamos aderir 

com maior intensidade”, diz.

O Banco Inter parece seguir o mesmo caminho. 

A instituição planeja utilizar a startup IM Designs, 

da qual adquiriu 50% dos direitos econômicos no 

ano passado, para desenvolver ferramentas em 

3D visando à criação de projetos de realidade 

virtual, aumentada e mista. A meta é acelerar ini-

ciativas de gift cards e jogos no 

metaverso. 

O BV é outro banco nacio-

nal que tem planejado testes 

de hipóteses de realização de 

recrutamento, onboarding e 

treinamento no ambiente do 

metaverso. Em fevereiro, quan-

do a organização anunciou a 

ampliação de uma parceria 

com o Google Cloud, o CEO, 

Gabriel Ferreira, declarou que 

os produtos serão entregues 

por qualquer dispositivo, desde 

celular até computador de bor-

do do veículo, podendo ser tanto no mundo real 

quanto no metaverso. 

Por sua vez, o Itaú lançou o Certificado de Ope-

rações Estruturadas (COE) Autocall Metaverso, um 

produto de investimento focado em empresas que 

oferecem soluções voltadas para o metaverso. 

Ao que tudo indica, a temporada de anúncios 

de incursões bancárias no metaverso está apenas 

começando, já que, segundo o futurista Guilherme 

Rangel, em cinco anos a realidade estará impres-

sionando os observadores, mas em dez anos “o 

metaverso será algo absolutamente transformador 

porque as tecnologias convergentes vão dar im-

pulsos exponenciais a essas evoluções”, finalizou.
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Roblox é o endereço da segunda investida 
do Banco do Brasil no metaverso
INSTITUIÇÃO USA SKATE, VÔLEI E CORRIDA DE RUA ALIADOS A MONUMENTOS 
NACIONAIS PARA AMPLIAR CONEXÃO COM PÚBLICO JOVEM NO AMBIENTE

A plataforma de criação e desenvolvimento de 

jogos Roblox abrigará a segunda iniciativa do Ban-

co do Brasil no metaverso. A primeira oportunida-

de de experimentar as possibilidades oferecidas 

nesse novo ambiente foi reservada para os visitan-

tes do Febraban Tech 2022, maior evento de tec-

nologia e inovação do setor financeiro da América 

Latina. De acordo com o gerente TI do BB, Daniel 

Lima, o projeto conecta os diversos patrocínios 

que o banco faz para as modalidades esportivas 

com o universo dos games. Além disso, a ideia é 

disseminar uma imagem positiva do país, o que é 

feito por meio do uso de imagens de monumentos 

que são referências em todas as regiões do Brasil. 

“O conceito trabalhado é o de que o Banco é 

do Brasil. Escolhemos algumas experiências inte-

ressantes ligadas a iniciativas que o BB já faz no 

vôlei, corrida de rua e skate, por exemplo. Quem 

quiser pode entrar lá, navegar e jogar. É um pro-

jeto focado na criança, mas no Roblox também 

podemos ter estratégias para jovens e adultos. 

Queremos primeiro conhecer esse processo e co-

nectar nossa estratégia”, disse. 

GTA

Antes do Roblox, o Banco do Brasil anunciou 

no final do ano passado sua entrada no metaver-

so com a abertura de uma agência na cidade do 

“Complexo”, um dos servidores de role play de 

GTA Online.

O “Complexo” conduz o gamer na interação de 

um edifício do Banco do Brasil, com base na sede 

existente, em Brasília, e promove um tour virtual 

pelo prédio histórico que abriga o Centro Cultural 

Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB-RJ), acom-

panhando de perto a exposição “Egito Antigo”.

O jogador também pode abrir contas e receber 

benefícios para seu personagem, além de conse-

guir empregos, como o de abastecedor de caixa 

eletrônico, com a responsabilidade de trabalhar 

com remessas de valores, inclusive dirigindo o 

carro-forte, exatamente como na vida real. 

futuro
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http://www.rankmyapp.com
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T
em sido comum ouvir dizer que os bancos tradicionais 

estão perdendo a corrida para os bancos digitais e finte-

chs. Para ver se essa é uma afirmação real, podemos usar 

como base algumas pesquisas feitas no setor bancário e 

publicadas nos últimos 12 meses. Uma delas é a Pesquisa Febraban 

de Tecnologia Bancária 2022, que abrange 90% dos ativos bancários 

do Brasil, o que nos permite ter uma imagem muito real do setor 

bancário brasileiro.

Em parte, esse documento diz que o setor bancário está em uma 

evolução contínua, o que reflete bem o que estamos vivendo no 

Banrisul nos últimos anos: uma evolução tecnológica e cultural para 

desenvolver canais digitais, proporcionar a experiência que o novo 

perfil de cliente está procurando e buscar eficiência por meio  da di-

gitalização das operações – tudo isso sem deixar de dar atenção ao 

cliente tradicional que ainda gosta de um atendimento presencial.

É de conhecimento geral que o comportamento e o engajamento 

dos clientes variam de acordo com o mercado e a região, e isso tam-

bém é bem percebido por bancos regionais como o Banrisul, que está 

presente em maior ou menor grau nos principais estados brasileiros.

O fato é que a tecnologia está totalmente inserida nas ativida-

des cotidianas de nossos clientes e mesmo os mais antigos têm sido 

quase obrigados a fazer parte desse novo ecossistema por meio de 

aplicativos de mensagens, de web conference e dos programas de 

relacionamento e benefícios dos governos estaduais e federais. As-

sim, é natural que os clientes esperem e desejem interagir com seus 

bancos e provedores financeiros por meio de plataformas digitais.

artigo

OS BANCOS 
TRADICIONAIS ESTÃO 
PERDENDO A CORRIDA 
PARA OS BANCOS 
DIGITAIS E FINTECHS?

Por JORGE KRUG,  
diretor de tecnologia  
do Banco Banrisul
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Outro sinalizador interessante para responder 

à questão sobre a qual estamos discorrendo é o 

Relatório de Economia Bancária – 2020 do Banco 

Central, publicado em outubro de 2021. Nele, po-

demos ver que 77,5% do estoque de crédito pessoa 

física está na carteira dos cinco maiores bancos 

nacionais, que, diga-se de passagem, são classifi-

cados pela maioria como bancos tradicionais.

Quando cruzamos dados de outras pesquisas, a 

discussão desse tema fica ainda mais interessante.

A primeira delas é uma análise do histórico de 

bancarização brasileira: segundo o Bacen, tínha-

mos em 2010, em números redondos, 111 milhões 

de CPFs ligados a instituições financeiras. Em 

2015, esse número era de 143 milhões, em 2019 

foram 164 milhões e em 2021 182 milhões. 

Mas, antes de analisar esse assunto do cresci-

mento da bancarização, vamos para outra pesqui-

sa: Ranking de Experiência de Abertura de Conta 

Digital 2021, publicada pela idwall e realizada com 

a ajuda da Cantarino Brasileiro. Ela mostra que o 

número de contas utilizadas por uma pessoa em 

2019 era 2,1, total que passou para 3,9 em 2021.

Essas duas pesquisas mostram algo que nós 

do segmento bancário temos constatado a cada 

dia: existe uma expansão. Por um lado, a banca-

rização sofreu um forte crescimento na última 

década; por outro, o brasileiro está diversificando, 

buscando novas experiências, o que não significa 

necessariamente abandonar o banco tradicional, 

mas usar a facilidade que os bancos digitais estão 

oferecendo na abertura de contas.

Agora, vamos aprofundar um pouco mais com 

os dados publicados pela idwall para ver se os 

bancos tradicionais estão perdendo a corrida para 

os bancos digitais e fintechs.

Em 2019, os bancos 100% digitais tinham uma 

fatia exclusiva de 4,1% dos clientes; em 2021, essa 

fatia aumentou para 13%. A pergunta é: foi uma 

migração de clientes dos bancos tradicionais? 

Tire suas próprias conclusões analisando o cres-

cimento da bancarização nesse mesmo período.

Por outro lado, nessa pesquisa podemos ver 

que o cliente está realmente buscando novas ex-

periências, aproveitando as facilidades de aber-

tura de conta nos bancos digitais. Prova disso é 

que aqueles que tinham conta exclusivamente 

nos bancos tradicionais caíram de 55% em 2019 

para 22% em 2021.

Outra informação interessante é a questão sobre 

o principal banco do cliente. Entre os seis primeiros 

colocados nesse quesito, cinco são tradicionais. Na 
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prática, somente o Nubank tem conseguido atin-

gir um nível real de competitividade com os tra-

dicionais. A pesquisa mostra que em 2020 e 2021 

tivemos uma certa estabilidade no mercado. Os 

principais digitais e tradicionais mantiveram suas 

posições, com duas exceções: um tradicional que 

cresceu, um digital entrante que cresceu, um tradi-

cional e um digital que diminuíram.

A pesquisa também demonstra algumas coisas 

que já são de conhecimento geral: o cliente priori-

za o ambiente digital para abrir uma conta, o senti-

mento de burocracia para abrir uma conta não va-

ria tanto do tradicional para o digital, o tempo para 

realizar um cadastro não é absurdamente diferente 

entre os dois tipos de instituição, entre outras.

Voltemos, então, à nossa questão inicial: os 

bancos tradicionais estão perdendo a corrida para 

os bancos digitais e fintechs?

A verdade é que o foco não é se um banco 

nasceu digital ou se ele nasceu há 50 ou 100 anos, 

sendo o que hoje chamamos de “tradicional”. Na 

realidade, estamos em uma era de transforma-

ção. A sociedade está passando por uma disrup-

ção na forma como as pessoas se relacionam e 

fazem negócios. Cabe às empresas de qualquer 

segmento ter essa percepção e se adaptar a essa 

nova realidade.

É isso que nós do Banrisul – e sei que também 

dos outros bancos tachados de tradicionais – te-

mos feito: estamos acompanhando nossos clien-

tes e buscando a geração de nativos digitais.

O que na realidade ainda é um diferencial en-

tre os bancos que nasceram digitais e os chama-

dos tradicionais é a presença física, com agências, 

postos de atendimento e ATMs.

Poderíamos dizer que nosso grande inimigo 

não é o digital, mas nosso próprio tamanho e a 

transformação cultural pela qual estamos pas-

sando. Antes, o ritmo do mercado dizia que lan-

çar um produto a cada dois anos era ser moder-

no, imaginar o que o cliente necessitava e depois 

convencê-lo a usar era ser inovador.

Já sabemos que não funciona mais assim. O 

ritmo da inovação deve ser constante e o cliente 

tem voz ativa na especificação dos produtos.

Esse foi o nosso grande desafio e especial-

mente o do Banrisul, que por ser um banco pú-

blico muitas vezes não consegue andar na velo-

cidade que gostaria. Mas estamos 

avançando a passos largos.

Não existe como comparar nos-

sa estrutura de desenvolvimento 

de sistemas e produtos de cinco 

anos atrás com o que temos hoje. 

Não existe como comparar o fluxo 

de definição de produtos e serviços 

de hoje com o do passado próximo.

Para nós, hoje a expressão do 

banco tradicional tem a ver com 

nosso nascimento, do qual de pas-

sagem podemos dizer que nos or-

gulhamos por termos sido durante 

décadas e décadas sinônimo de 

tecnologia e inovação.

Hoje, somos digitais. E as em-

presas entrantes no mercado não 

são diferentes daquelas que com-

petiram conosco nas décadas 

passadas.
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https://m.youtube.com/watch?v=gfMPD3-uHgw
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Dados coletados em campo 
ajudam a traçar o perfil do novo 
cliente dos bancos e contribuem 
para ajustar os produtos ofertados 
no mercado. Confira dez pontos de 
destaque em 2022!  POR  CIDA VASCONCELOS

tendências

PESQUISANDO  
A GENTE 
SE ENTENDE!
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Dados coletados em campo 
ajudam a traçar o perfil do novo 
cliente dos bancos e contribuem 
para ajustar os produtos ofertados 
no mercado. Confira dez pontos de 
destaque em 2022!  POR  CIDA VASCONCELOS



www.cantarinobrasileiro.com.br 53

CADA VEZ MAIS FORTE NO SEGMENTO de pes-

quisas, a Cantarino Brasileiro traz ano a ano infor-

mações importantes e sólidas sobre o compor-

tamento dos clientes do mercado financeiro no 

Brasil. Em sua maioria, os dados confirmam mui-

tas das previsões apresentadas como tendên-

cias, mas também surpreendem. A maior certeza 

é que orientam a tomada de decisões das institui-

ções e dão sustentação para os fornecedores de 

tecnologia sobre os caminhos a escolher.

Somente em 2022, a Cantarino Brasileiro já 

realizou cinco diferentes pesquisas, em parceria 

com patrocinadores: Onboarding Digital (idwall), 

5a edição; O perfil do Cliente dos Bancos no Bra-

sil (Akamai), 5a edição; Experiência do Cliente dos 

Bancos (Telesul/Avaya); Transformação Digital 

dos Produtos e Serviços (Backbase); e Perfil dos 

Clientes dos Bancos no México (Akamai). Como 
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1. CONTAS POR CLIENTE

Uma das constatações que surpreenderam foi 

o número de clientes que, em média, possuem 

contas ativas em mais de quatro instituições. Ape-

sar disso, seu nível de satisfação é cada vez mais 

restrito, sendo que em 2021 passou de um NPS 

Fonte: Pesquisa Perfil dos Clientes dos Bancos Digitais – Brasil 2022 (Akamai/CB)

2018          2019          2020            2021  2022

 Bancos Tradicionais

 Bancos Digitais

NPS ao longo dos anos – Pesquisa Akamai / Cantarino

60

50

40

30

20

10

0

11.3

38.7

17.5

30.7

22.5

56.6

19.7

44.2

17.8

33.3

de 44 para 33 em relação aos bancos digitais e 

de 18 para 20 no caso dos bancos tradicionais. A 

conclusão é que o cliente tem hoje mais opções, 

mas também pede mais dos produtos e serviços, 

além de um melhor atendimento.
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principais insights das pesquisas, vemos que se-

lecionamos dez pontos de destaque nos núme-

ros de 2022 para mostrar a você, leitor, um pouco 

do que vem por aí!
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3. CANAIS DE ATENDIMENTO

Aqui, o que parece óbvio se torna complicado 

de administrar, pois, ao mesmo tempo que pre-

ferem seus canais digitais (65%) – e até gostam 

deles –, os clientes também pedem mais contato 

Canais de Atendimento

Twitter

Facebook

SMS

WhatsApp

E-mail

Chat

Agência

Telefone

Internet banking

App

Fonte: Experiência dos Clientes nos Bancos (Resumo julho/2022 – CB)

0.98

1.47

2.12

2.52

2.56

2.56

2.79

2.81

3.29

3.88

pessoal (52%) e personalização, além de quere-

rem que suas instituições os conheçam e anteci-

pem suas necessidades. Aproximadamente 54% 

deles dizem que seus bancos não os conhecem.

2. DIGITAL OU TRADICIONAL?

A parcela de clientes que têm contas só 

em bancos digitais também vem crescendo 

ano a ano (de 2% em 2018 para 9% em 2022), 

2020

 Bancos Digitais

 Bancos Tradicionais
Fonte: Pesquisa Perfil dos Clientes dos Bancos Digitais – Brasil 2022 (Akamai/CB) 

Conta Principal

A faixa etária é diretamente 

correlacionada a essa  

escolha (20 a 29 anos: 46%,  

30 a 39 anos: 70 e acima de  

40 anos: 79%).

2021 2022

86%

14%

69%

86% 34%

66%

mas as instituições tradicionais ainda são lí-

deres, com cerca de 66% da preferência dos 

clientes.

tendências
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4. RESOLVENDO PROBLEMAS

Os dados também mostram que os clientes 

gostam muito dos aplicativos de seus bancos e 

preferem resolver seus problemas por meio deles 

(65%). Mas, quando precisam ir a algum outro ca-

nal para solucionar as questões, passam, na maio-

Resolvendo problemas

Fonte: Experiência dos Clientes nos Bancos (Resumo julho/2022 – CB)

Por Chat

0.29

0.65

APP

0.40

Por telefone 
(Contact Center)

0.31

Internet 
Banking|site

0.23

Por e-mail

0.12

Uso vários, um 
de cada vez

0.06
Uso vários canais, 
ao mesmo tempo

ria das vezes, pelo contact center (40%). A grande 

maioria (82%) diz que resolve seus problemas com 

as instituições em até duas tentativas, sendo que 

o percentual de clientes que diz nunca ter tido 

problemas a resolver é bem alto (30%).

5. “ESCOLHI VOCÊ”

No que diz respeito aos critérios de escolha do 

banco, todas as pesquisas apontaram como crité-

rio campeão as tarifas. É fato: o cliente quer pagar 

menos! Tarifas menores e gastos com a operação 

Principais Critérios de Escolha

Fonte: Produtos e Serviços Bancários (Resumo junho/22 - CB)

Melhores tarifas/ 
economia

Bom atendimento e  
tratamento do cliente

Ser rápido para resolver 
minhas necessidades

Facilidade de acesso - agências, 
apps, abertura de contas

Mais segurança dos meus dados e  
nunca teve vazamentos de informação

Ter menos burocracia (facilidade para  
enviar documentos e similares)

Transparênca na cobrança 
de taxas / tarifas

0.65

0.64

0.63

0.59

0.57

0.56

0.55

bancária razoáveis são fatores importantíssimos 

na escolha das instituições. O bom atendimento e 

a segurança vêm logo depois, além de uma rapi-

dez nos canais e facilidade no uso.

• Os principais critérios de 
escolha para um banco 
são: Melhores tarifas, Bom 
atendimento e Agilidade.

• Melhores tarifas / economia 
principalmente para a 
Classe A (73%)..

• Não verificamos diferenças 
entre os perfis para Bom 
atendimento e tratamento 
ao cliente.

• A rapidez para solução das 
necessidades é maior entre 
os mais jovens (71%).

• Multiplicidade - 7
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Produto / serviço a ser oferecido

Programas de fidelidade

Empréstimos facilitados

Monitoramento de assinaturas/ pagtos recorrentes

Mais opções de investimetos

Consultoria on-line

Criptoativos

Débitos automático de contas de consumo

Crédito consignado

Contas Internacionais

Open Banking

Fonte: Experiência dos Clientes nos Bancos (Resumo julho/2022 – CB)

35%
30%

32%

26%
25%
25%

28%
23%

25%

18%
19%
19%

19%

13%

12%

12%

12%
12%

12%

4%
8%

6%

11%
14%

13%

13%

15%
14%

16%

22%

 Total

 Tradicional

 Digital

O uso digital

6. O QUE ESPERAR DOS BANCOS DIGITAIS

Os clientes sabem muito bem o que esperar de um 

banco quando ele se classifica como digital: eles pe-

dem facilidade, inovação e oferta ampla de serviços. 

Fonte: Produtos e Serviços Bancários (Resumo junho/2022 – CB)

Eu não  
precisar, em 

nenhuma 
situação, 
ir até uma 
agência

Conseguir 
resolver 
a maioria 

das minhas 
necessida-
des no App 
ou Internet 

banking

Trazer  
funciona-

lidades 
inovadoras

Eu não  
precisar 

falar com 
pessoas 

para resol-
ver alguma 

situação

Não ter 
agências

Oferecer 
outros  

serviços, 
além dos 
produtos 

financeiros

59%
57%

31%

26%

21%
19%

E não é só. Pedem ainda mais produtos – muitas vezes 

fora do radar de várias instituições –, como programas 

de fidelidade e monitoramento de assinaturas.

• O uso digital - não ir à 
agência e resolver via 
App ou Internet - são os 
principais diferenciais 
de um banco digital

• Não precisar ir à 
agência é maior na 
Região Sudeste (63%) e 
também entre os mais 
jovens (indo de 61% 
entre quem tem de 20 a 
30 anos e chegando  
a 50% para quem tem  
40 anos ou mais).

tendências
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7. PRODUTOS UTILIZADOS

Tanto nos bancos digitais quanto nos tradicio-

nais, o Pix é hoje em dia o produto mais usado;  

em seguida, aparecem os serviços mais ligados 

à movimentação de conta corrente (cartões de 

débito, pagamentos e transferências). O investi-

Fonte: Pesquisa Perfil dos Clientes dos Bancos Digitais – Brasil 2022 (Akamai/CB)

Uso dos produtos por Tipos de Banco

 Sim, oferece, mas ainda não usei

 Não, meu banco não oferece

 Sim, oferece e já usei

 Não sei dizer

Cartão de  
Débito

15.5%

18.3%

PIX

16.8%

Transferências

16.6%

Pagamentos 
e Outros

11.7%

Conta  
Corrente

7.7%

Cartão  
de Crédito

5.4%

Conta  
poupança

15.0%

11.1%

Investimentos 
diversos

Não utilizo  
nenhum produto 

ou serviço

mento ainda mais utilizado é a conta poupança, 

principalmente nos bancos tradicionais. A gran-

de conclusão nesse quesito é que há espaço 

para crescimento de produtos e de serviços para 

o consumidor.

8. OPEN BANKING

O open banking, assim como nos anos an-

teriores, apresenta uma enorme oportunidade 

de evangelização do público consumidor, pois 

apenas 13% dos entrevistados conhecem e já 

usaram a função em sua instituição. Quem não 

usou é porque não entende os benefícios des-

sa plataforma (19%) e nem sequer encontra a 

facilidade nos aplicativos de seus bancos. Para 

aqueles que conhecem o conceito, os princi-

pais atributos esperados do open finance são: 

facilidade de uso (48%) e mais segurança nas 

transações (36%).

Quase metade ainda não usou o Open Finance

Fonte: Pesquisa Perfil dos Clientes dos Bancos Digitais – Brasil 2022 (Akamai/CB) 

38%

4%

13%

45%

• Esse percentual é maior entre os  
homens (51%).

• As mulheres não sabem dizer (47%).

• Só 17% Pessoas de classe A e B já usaram 
e 46% sabe que seu banco ofere, mas 
não usou. 33% não sabe dizer se seu 
banco tem Open Banking.

• O PIX é o produto em média mais usados 
nos bancos em geral e nos bancos digitais 
em particular. Já o cartão de débito divide 
o topo em relação aos bancos tradicionais.
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ESG – A Importância das ações 

Fonte: Pesquisa Perfil dos Clientes dos Bancos Digitais – Brasil 2022 (Akamai/CB)

E S G

4,2 4,24,1

10. ESG

Finalmente, neste nosso rápido apanhado, 

vemos que as iniciativas de ESG nas instituições 

se encontram no radar do consumidor e podem 

ser um fator de diferenciação para as instituições 

estando no topo das preocupações das pessoas 

com notas altíssimas, num ranking de 1 a 5.

VOCÊ PODE ACESSAR OS 
MATERIAIS – COMPLETOS OU 

EM PARTES – NO SITE  
DA CANTARINO BRASILEIRO.

www.cantarinobrasileiro.com.br

Os dados completos dessas pesquisas são par-

te de um levantamento de mercado que a Cantari-

no e seus clientes fazem para ajudar não apenas as 

empresas de tecnologia como todos os players do 

ecossistema a terem uma compreensão melhor e 

mais completa da evolução desse segmento.

9. OUTROS PROVEDORES

Quando pensamos na expansão dos serviços 

financeiros em outros segmentos além dos ban-

cos, vemos que as pessoas estão experimentan-

do cada vez mais. Os aplicativos de marketplace 

(45%) e as carteiras virtuais aparecem como os 

maiores provedores (36%).

Sites e Apps de marketplace são os mais usados

Site ou app de marketplace

APP de entregas rápidas e transporte

Whatsapp

Não uso servs financ. fora de bancos

Site de supermercado, farmácia, loja

Provedora de serviços de Telecom

Distribuidoras de energia

45%

40%

31%

31%

28%

14%

13%

Fonte: Pesquisa Perfil dos Clientes dos Bancos Digitais – Brasil (Akamai/CB) 

• Citam em média 3 motivos. 
Abaixo as principais menções.

• Site ou app de marketplace 
(Magalu, Mercado Livre, 
Americanas, Amazon) são as 
instituições que mais usam, 
ainda mais entre as classes 
sociais mais altas (A: 51%,  
B:48% e C: 40%).

• Cerca de 1/3 disseram não 
usar serviçnoes financeiros fora 
de bancos. Maior entre quem 
tem mais de 40 anos (37%).

tendências

http://www.cantarinobrasileiro.com.br/pesquisas/
http://www.cantarinobrasileiro.com.br/pesquisas/
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JOHN BERRY, CEO da QORUS – organização internacional 

que reúne 120 grupos financeiros de  

representantes de 133 países –, fala sobre as tendências 

e transformações no ecossistema global e revela o 

desejo de ampliar a adesão dos bancos na América 

Latina para inserir suas experiências de sucesso nos 

mais de 6 mil cases já coletados ao redor do mundo

“VEJO O BRASIL  
COMO UM FUTURO 
HUB DE INOVAÇÃO”

OBSERVAR E ANALISAR A EXPERIÊNCIA alheia 

compartilhada em cases é uma das grandes fer-

ramentas de aprendizagem no âmbito da gestão 

empresarial, independentemente do setor. Entre 

os ganhos, está a compreensão sobre como evi-

tar potenciais fracassos e como alcançar o su-

cesso organizacional e administrativo. 

Ciente desse valor – e com a missão de for-

necer insights de qualidade para ajudar bancos e 

seguradoras a tomarem as decisões certas para 

promover a inovação e conduzir sua transforma-

ção digital –, a Qorus é uma organização inter-

nacional que tem em seu portfólio mais de 6 mil 

estudos de casos de melhores práticas das ins-

tituições bancárias globais, compartilhados por 

uma rede que soma hoje 120 grupos financeiros 

de 133 países. 

Com sede em Paris, na França, e escritórios 

em outros 15 países espalhados pelo mundo, ela 

reúne seus membros num espaço virtual em que 

é possível ter acesso não apenas aos cases como 

às pesquisas inéditas realizadas com os parcei-

ros e à visão de especialistas sobre as tendên-

cias do setor. “Com nosso acesso aos melhores 

especialistas, somos capazes de fornecer a pla-

taforma para lidar com os desafios de hoje e nos 

tornamos um verdadeiro catalisador para a reno-

vação”, orgulha-se John Berry, CEO da empresa 

que até junho deste ano chamava-se Efma.

O rebranding vinha sendo planejado havia dois 

anos, desde que Berry assumiu a presidência da 

associação, e faz parte de um planejamento es-

tratégico que tem a ambição de expandir ainda 

mais a abrangência dos membros. Afinal, apesar 

de o setor financeiro ser o que mais apresenta 

maturidade digital no varejo do Brasil, por exem-

plo, apenas um banco é representado na sua lista. 

Para ajudar nesse objetivo, no início deste ano 

entrevista

POR ANA CAROLINA LAHR
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a organização passou a compartilhar cápsulas de 

conteúdo inéditas – até então somente disponi-

bilizadas para seus membros – com os leitores 

da Cantarino Brasileiro. A parceria estratégica 

visa demonstrar aos bancos do Brasil seu poten-

cial e estimular a adesão à associação. “É um va-

lor excepcional e incomparável. Difícil entender 

por que qualquer banco que queira sobreviver e 

vencer no futuro não aderiria”, desafia o CEO em 

entrevista em que oferece uma visão global das 

principais tendências e transformações no ecos-

sistema e avalia o desempenho de nosso país. 

Como e quando você assumiu como CEO da 
Efma, agora chamada de Qorus? Conte-nos 
um pouco da sua trajetória até aqui. 

Fui nomeado CEO da Efma em abril de 2020. 

Tenho trabalhado em serviços financeiros de va-

rejo há mais de 50 anos. Minha experiência inicial 

foi no Reino Unido, no Abbey National, agora par-

te do Grupo Santander. Ali, assumi muitos cargos, 

entre eles os de diretor de marketing, diretor eu-

ropeu e diretor de transformação, até que acabei 

como CEO do banco de varejo. Eu me “aposentei” 

em 2007 e depois passei um tempo administran-

do meu próprio negócio, trabalhando com ban-

cos em todo o mundo – Europa, África, Oriente 

Médio, Ásia, China, Rússia, Austrália e muitos ou-

tros –, com inúmeras marcas conhecidas, ajudan-

do-os a melhorar o desempenho. 

A Qorus reúne 120 grupos financeiros prove-
nientes de 133 países. Você diria que o setor 
bancário desses países tem exibido um grau 
semelhante de transformação digital? Quais 
seriam os países que apresentaram maior 
evolução e os que têm se mostrado menos 
abertos à transformação?
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É verdade que temos uma visão global do 

mercado e posso dizer que não há uma região 

liderando o caminho. De modo geral, as marcas 

líderes são aquelas focadas no futuro e que en-

tendem completamente os desafios que o setor 

enfrenta com novos bancos, fintechs e big techs. 

Nesse sentido, a Ásia certamente está vendo 

muitas inovações importantes de marcas como o 

DBS, em Cingapura, eleito pelo Financial Times o 

mais inovador banco digital.

Mas, embora existam grandes marcas de ban-

cos em todos os continentes, isso não é o sufi-

ciente ainda do ponto de vista do consumidor. 

Nesse aspecto, empresas como Netflix, Amazon, 

Uber e Alibaba são exemplos daqueles que mol-

dam suas expectativas, não os bancos! 

O papel principal da Qorus é trazer as melho-

res práticas de todo o mundo para nossos mem-

bros. Não por menos, temos mais de 6 mil estudos 

de caso. Posso dizer que há oportunidades para 

aprender em todos os lugares, depende apenas do 

problema/desafio enfrentado em cada um deles.

 
Qual seria a posição do ecossistema finan-
ceiro brasileiro nesse cenário de transfor-
mação digital?

Vejo o Brasil como um futuro hub de inova-

ção. Nosso membro Bradesco é um excelente 

exemplo disso e gostaríamos de mais membros 

na América do Sul, por isso estamos expandindo 

nossa atuação na região.

Além da pandemia, por aqui a instituição do 
open finance contribuiu com o salto gigan-
tesco das instituições bancárias para o avan-
ço tecnológico. O setor financeiro é o que 
apresenta maior maturidade digital no país 
hoje em dia e tem servido de modelo para 
muitos outros segmentos. Qual é o olhar da 
comunidade internacional para esse movi-
mento brasileiro?

Sem dúvida, a Covid-19 acelerou o processo 

de digitalização e aceitação por parte do consu-

midor. O Brasil com certeza se saiu bem, como 

observamos com as experiências compartilha-

das pelo Bradesco, mas gostaríamos de ter mais 

informações de outras instituições para que haja 

um aprendizado de mão dupla.

Fale-nos sobre o estágio de implementação 
do open banking no mundo.

O open banking tornou-se um foco para mui-

tos mercados, sendo que a Europa liderou o ca-

minho e desfrutou dos primeiros benefícios. O 

fato é que ele oferece aos clientes uma escolha 

muito mais ampla de ofertas, mas por isso preci-

sa ser cuidadosamente explicado, para se obter 

dele o máximo benefício possível.

Um movimento que o open banking permi-
tiu no Brasil foi a possibilidade de empresas 
não financeiras como o varejo e até mesmo 
telcos e utilities adentrarem esse mercado. 
Essa tendência já é realidade em outras par-
tes do mundo?

Absolutamente sim. Em todo o mundo, as em-

presas não financeiras são muito ativas na oferta 

de tais serviços, muitas vezes de forma mais rá-

pida e melhor que os bancos. Isso está tendo um 

impacto significativo na retenção da fidelidade 

O MAIOR PROBLEMA 
HOJE É QUE OS BANCOS 

SÃO VISTOS COMO 
“CHATOS”, UM LUGAR 

PARA ONDE VOCÊ TEM 
DE IR. ELES PRECISAM 

REPENSAR COMO PODEM 
FAZER DA AGÊNCIA 

UM DESTINO – UM LUGAR 
QUE AS PESSOAS 
QUEREM VISITAR

entrevista
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do cliente e, claro, nas receitas. Para alguns, tra-

balhar em parceria com esses fornecedores tem 

sido uma boa opção.

Durante a pandemia, além da transformação 
digital acelerada, observou-se a redução do 
número de agências bancárias por todo o 
mundo. O advento dos neobanks contribuiu 
para que a população notasse que não pre-
cisava das agências físicas para se relacio-
nar com os bancos. No pós-pandemia, qual 
é a expectativa sobre esse movimento?

A tendência é certamente haver menos es-

tabelecimentos físicos no geral, mas as pessoas 

gostam da interação “cara a cara”. Percebo que o 

maior problema hoje é que os bancos são vistos 

como “chatos”, um lugar para onde você tem de ir. 

Os bancos precisam repensar como podem fazer 

da  agência um destino – um lugar que as pes-

soas querem visitar. Eu introduzi a iniciativa do 

“bancário e café” há muitos anos e vivenciei de 

perto o aumento de 25% nas vendas e na maior 

satisfação dos clientes, entre outros benefícios. 

Os vencedores serão aqueles que pensarem fora 

da caixa e estiverem vendo o mundo pelos olhos 

dos clientes. Trabalhar em parceria tem sido um 

caminho nesse desafio.

Os neobancos e bancos digitais movimenta-
ram o ecossistema no mundo todo. Qual é a 
relevância desses players no mercado hoje 
e quanto eles influenciaram a transforma-
ção dos bancos tradicionais no mundo? 

Sim, eles fizeram com que a indústria repen-

sasse e agilizasse suas decisões atuais. O au-

mento das taxas de juro, a inflação, entre outros 

temas, são problemas que abordamos regular-

mente na Qorus para esclarecer o conhecimento 

dos membros.

 
Olhando para as tecnologias do futuro, vo-
cês possuem algum estudo sobre as oportu-
nidades que a blockchain, as criptomoedas 
e o metaverso podem trazer para o ecossis-
tema financeiro?

Sim, realizamos masterclasses sobre esses 

assuntos e produzimos relatórios e discussões 

por meio de nossas comunidades com foco em 

inovação.

Ainda falando em futuro digital, dados mos-
tram que 80% dos bancos centrais no mun-
do já estão desenvolvendo uma moeda di-
gital. Que tipo de impacto podemos esperar 
de um projeto como esse na dinâmica finan-
ceira global?

É muito cedo para dizer. Claramente vai cres-

cer, mas há muitas outras áreas que precisam de 

foco. Os bancos centrais vão querer pilotar e to-

mar muito cuidado.

No Brasil, o Pix foi rapidamente adota-
do pela população e revolucionou a forma 
como as pessoas fazem pagamentos, con-
tribuindo também com a inclusão financei-
ra. Você tem acompanhado a evolução des-
sa iniciativa? Quão relevante considera esse 
movimento no ecossistema global?

Muito importante. A inclusão financeira é um 

foco crescente para reguladores e governadores. 

A associação Qorus dá aos membros a oportunida-

de de aprender com os melhores na arena global.

Para conhecer mais  
a iniciativa, acesse o site:  

https://www.qorusglobal.com/

http://www.qorusglobal.com
http://www.qorusglobal.com


anuário brasileiro de bancos64

ponto de vista

N
o ano passado, o orçamento dos bancos 

em tecnologia foi de 30,1 bilhões de reais, 

um valor 13% superior ao apurado em 2020. 

A estimativa é a de que esse orçamento 

chegue a 35,5 bilhões em 2022. Os dados são da pes-

quisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022, realiza-

da pela Deloitte e divulgada em março deste ano. Eles 

mostram ainda que o orçamento destinado a softwa-

res representou praticamente 60% dos investimentos 

totais em tecnologia no setor. Há também uma alta de-

manda por talentos e especialização nesse segmento, 

que faz desse um investimento estratégico: quase 140 

mil profissionais foram treinados em diferentes áreas 

dos bancos em 2021. 

Mas, para além da tecnologia em si e da mão de 

obra especializada, o relatório apontou que para a 

transformação digital ocorrer de maneira efetiva são 

necessárias mudanças de dentro para fora, no que 

tange a conhecimento, valores, cultura, modo de ope-

rar e servir. 

Parte importante – e crucial – nesse que represen-

ta o primeiro processo rumo à transformação digital 

das empresas são as lideranças, que devem ter co-

nhecimentos técnicos e de negócios para focar em 

uma cultura voltada para a agilidade, a centralidade 

do cliente e a produtividade.

Lideranças fazem 
da tecnologia parte da 
cultura empresarial

Acompanhe nos 
artigos a seguir  
o posicionamento  
dos profissionais  
que têm lançado um  
olhar para o passado,  
o presente e o futuro 
do segmento a fim de 
desenhar estratégias 
condizentes com 
as necessidades 
do mercado e das 
instituições que 
representam
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FALAR SOBRE DINHEIRO sempre foi um tabu para 

o brasileiro, que ocupa o 74.º lugar no ranking glo-

bal de educação financeira, de acordo com a S&P 

Ratings Services Global Financial Literacy Survey. 

Mais que o hábito de se planejar, o conceito en-

globa uma compreensão em relação a produtos 

e serviços financeiros. Com a popularização dos 

smartphones e a digitalização de grande parte dos 

setores tradicionais, as fintechs foram fundamen-

tais no processo de inclusão, não só para famílias 

como para empreendedores de pequeno porte, 

que passaram a ter acesso a opções de pagamen-

to mais modernas e eficientes. Por serem platafor-

mas que atuam digitalmente de forma nativa, exis-

te um questionamento a respeito do atendimento 

humano e presencial ao cliente. 

 No dia 1.º de outubro de 2022, entrará em vigor 

uma resolução do Banco Central (BC) que deter-

mina que consórcios e instituições de pagamento 

DIEGO PEREZ, 
presidente da 

Associação 
Brasileira 

de Fintechs 
(ABFintechs)

implementem políticas de relacionamento com 

canais de comunicação como centrais de atendi-

mento e ouvidorias. Entre as fintechs, a determina-

ção é vista de forma positiva, pois elas já possuem 

em seu DNA a transparência e a atenção com a ex-

periência do cliente, além de demonstrar a busca 

do órgão público por uma harmonização nos re-

quisitos mínimos para operar uma entidade regu-

lada no Brasil.  

 Por conta disso, mais que buscar assemelhar-

-se aos canais de atendimento tradicionais, o ver-

dadeiro desafio do segmento é dar o próximo pas-

so na direção da inclusão financeira. O acesso a 

produtos e serviços mais sofisticados é só o ponto 

de partida. A agenda do mercado está superaberta 

a iniciativas que fomentem a concorrência no se-

tor. Propagar maior entendimento sobre o assunto 

permite que os usuários possam tomar decisões 

mais conscientes na contratação de soluções. 

Comportamento 
e experiência 
do cliente em 
finanças precisa 
passar por 
educação 
financeira
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QUANDO PENSAMOS NA EVOLUÇÃO das plata-

formas bancárias, imediatamente imaginamos 

que elas acompanham as necessidades das insti-

tuições, sobretudo no que se refere a satisfazer às 

demandas de um público que hoje é quem define 

quais produtos e serviços devem estar disponí-

veis e como quer ser atendido.

Muitos itens devem estar na mente dos exe-

cutivos que têm a responsabilidade de escolher 

como seguir com suas estratégias e se manter 

à frente de uma corrida pela aquisição de novos 

clientes, pela manutenção de suas bases felizes e 

satisfeitas, e por um acompanhamento correto do 

ritmo da transformação digital. Estamos falando 

de um processo interminável diante de novas tec-

nologias como metaverso e blockchain.

Parece um cenário ansioso, mas, na verdade, 

tratamos de algo que não é novo em um mercado 

como o financeiro, que se reinventa todos os dias 

e que traz em seu bojo inovação ligada a muitos 

outros segmentos. Nesse mercado, os investi-

mentos em tecnologia são sempre relevantes e 

VINI LIMA,  
country manager 

Brazil da  
Backbase

a transformação digital inegável. Canais digitais, 

experiências phygital, regulações inclusivas e 

que trazem novos jogadores ao mercado todos os 

dias. Tudo isso é excelente para o consumidor, de-

safiador para as instituições e transformador para 

a sociedade, pois gera inclusão e bancarização.

A Backbase oferece uma maturidade ao mer-

cado dos bancos, permitindo que, por meio de 

uma plataforma com o conceito engagement 

banking, seja criado um ambiente de desenvolvi-

mento seguro e capaz de, ao mesmo tempo, pos-

sibilitar que as aplicações legadas sejam engaja-

das no ambiente. 

Nesse caminho, a tão desejada transformação 

digital se efetiva e é possível atender aos mais di-

ferentes públicos, de diversas gerações, de uma 

maneira fluida e sem rupturas e fricções. 

Com esse conceito, as empresas conseguem 

manter um fluxo de crescimento sustentável, es-

calável e que não só garante o futuro das insti-

tuições como permite que seus clientes estejam 

bem atendidos e satisfeitos.

Evolução 
bancária só com 
engajamento

ponto de vista
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COM A DIGITALIZAÇÃO ACELERADA pela pande-

mia, o mercado financeiro vive um momento de 

transformação sem precedentes. Um consumidor 

empoderado pelo open banking está aberto a no-

vos modelos de negócios, principalmente no am-

biente virtual.

Essa evolução começa por um tema-chave: a 

blockchain, que dá mais segurança para essa mi-

gração e confiabilidade aos processos nesse novo 

mundo, criptografando com segurança contratos 

e documentos de pessoas físicas e jurídicas, o que 

tem impacto em termos de credibilidade na prote-

ção de dados e recursos para também descentrali-

zar as finanças por meio das criptomoedas.

O futuro da distribuição de serviços bancários 

passa pelos criptoativos, mesmo que ainda exis-

tam algumas incertezas a respeito. Prova disso 

é que, recentemente, o Banco Central do Brasil 

afirmou que a autoridade monetária vai passar a 

regular essas transações, enquanto em paralelo 

tramita um projeto de regulação do mercado no 

Congresso.

Mas como as empresas e instituições podem 

equilibrar todo esse conjunto de elementos digi-

tais com a rotina no mundo físico, entregando uma 

real experiência de omnicanalidade a seus clientes 

com segurança?

Uma vez que as criptomoedas são criadas com 

MARCELO 

CAIO BARTOLINI 

D’ARCO, CEO da 
Brink’s Brasil

base na tecnologia blockchain, a custódia desses 

ativos também deve ser realizada em um ambiente 

totalmente digital. Porém, nem tudo está na rede. A 

Brink’s tem trabalhado em um case inovador com 

a Metaco, empresa suíça de custódia de criptomo-

edas, para facilitar o armazenamento de backups 

em um espaço físico.

Assim, no caso de uma falha catastrófica no 

sistema, há um backup em um módulo de segu-

rança de hardware, que precisa estar devidamen-

te certificado e vigiado. Mas manter as chamadas 

carteiras frias (cold wallets) – termo usado para o 

armazenamento off-line – muitas vezes se torna 

um dilema para os investidores, com o temor de 

roubo no local da estocagem. Foi aí que a Brink’s 

agregou ao projeto sua expertise global em logís-

tica segura, para administrar e proteger a moeda 

virtual também no mundo físico.

A premissa de otimizar processos sempre fez 

parte do DNA da companhia, que está atenta ao 

futuro próximo com soluções tecnológicas para 

atender a todos os tipos de público. Acredito que 

esse tipo de olhar integrado possa acelerar ain-

da mais a evolução do sistema financeiro. Quanto 

mais atuarmos no modelo phygital (físico+digital), 

mais estaremos preparados para apoiar as institui-

ções financeiras que pretendem entregar uma real 

experiência de omnicanalidade a seus clientes.

A evolução das 
criptomoedas 
não está apenas 
no mundo virtual
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JÁ É POSSÍVEL VER VENDEDORES de balas e sacos 

de panos nos semáforos paulistanos com a placa 

“Aceito Pix”. Nos estabelecimentos comerciais, o avi-

so se repete. Aliás,  boa parte deles (54%) já prefere 

meios de pagamento digitais, segundo pesquisa da 

Brink’s com a Fundação Dom Cabral. Em números 

amplos, a jornada digital do mercado financeiro tam-

bém mostra resultados, com 16,6 milhões de brasi-

leiros tendo sido bancarizados entre 2020 e 2021. É 

um crescimento de 10,3% em relação ao período pré-

-pandemia, segundo o Banco Central. Ocorre que 

boa parcela de nós não pisa em uma agência ban-

cária há meses e o resultado disso é que os bancos 

fecharam mais de 2,3 mil agências nos últimos dois 

anos. Em contrapartida, o atendimento aos clientes 

financeiros não deixou de ser necessário. Pelo con-

trário: ele é cada vez mais mandatório e diferencial. 

É por isso que a omnicanalidade é parte funda-

mental das estratégias de experiência do consu-

midor de instituições financeiras. Em resumo, é ela 

quem permite que o consumidor tenha seu pro-

cesso de atendimento continuado por diferentes 

meios de comunicação, como voz, chat, WhatsA-

pp, aplicativos associados e, até, em alguns casos,  

presencialmente. 

MÁRIO SÉRGIO 

RACHID, diretor 
executivo de 

Soluções Digitais 
da Embratel

Ao mesmo tempo, as soluções de inteligência 

artificial, implantadas nos sistemas de atendimento 

virtual, auxiliam nessa jornada do atendimento – e 

tudo isso precisa ser gerido por uma plataforma 

única de informações. 

Em um caso recente, um banco de crédito ao 

consumo mostra como a omnicanalidade permitiu 

descentralizar atendimentos, que ocorriam por te-

lefone em mais de 80% dos casos, para passar a 

acontecer também no autoatendimento. Paralela-

mente, as equipes de atendimento foram capaci-

tadas para atuar de forma complementar às inte-

rações iniciais realizadas pela inteligência artificial. 

Isso promoveu aumento considerável no índi-

ce de produtividade dos profissionais, tendo como 

consequência uma maior satisfação dos clientes. 

Os resultados foram explicitados pelo NPS (Net Pro-

moter Score), que passou de uma pontuação nega-

tiva para 35.

O exemplo indica de forma prática, como o 

novo cliente financeiro espera se relacionar. A nós, 

parceiros de tecnologia, cabe a missão de propor-

cionar essa experiência de forma ágil, segura, efi-

ciente e integrada, habilitando o futuro das institui-

ções financeiras.

Jornada digital 
dos bancos passa 
pela customer 
experience

ponto de vista
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OS VÍDEOS DE DEEPFAKE PARECEM estar che-

gando às manchetes com mais frequência. No 

ano passado, foram imitações de Tom Cruise. 

Este ano, imitações do presidente ucraniano, Vo-

lodymyr Zelenski. Essas histórias naturalmente 

levantam preocupações para as organizações, 

que se esforçam para evitar fraudes e proteger 

os clientes com segurança biométrica. Afinal, se 

um fraudador é capaz de recriar o rosto e a voz 

de um cliente, ele não será capaz de invadir suas 

contas biometricamente protegidas? A resposta 

curta é: não, especialmente quando estamos fa-

lando de biometria de voz de última geração.

A voz de uma pessoa pode variar de acordo 

com o horário do dia, questões de saúde e hu-

mor. Mas ainda assim ela possui uma composi-

ção única, que nos permite identificar com total 

confiança o humano a quem pertence em milési-

mos de segundo. Em uma interação por contact 

center, URA ou aplicativo digital, essa velocidade 

se torna imprescindível no processo de autenti-

cação (seja ela ativa ou passiva) e de personali-

zação do atendimento. 

ANDRÉ ANDRADE, 
diretor-geral e  

vice-presidente 
de Vendas para 

a América Latina 
da Nuance

A possibilidade de realizar essa análise rapi-

damente e em escala só se tornou possível com 

o advento de algoritmos complexos e de redes 

neurais profundas. Ao longo dos anos, à medida 

que a tecnologia de sintetização (ou vozes “dee-

pfake”) se tornou mais poderosa e acessível, fo-

mos impulsionados a ficar vários passos à frente 

dos fraudadores. Usando as mesmas redes neu-

rais profundas que desbloquearam o verdadeiro 

potencial da biometria de voz, podemos detectar 

as diferenças minúsculas entre uma voz natural 

e uma voz sintética e negar o acesso que eles 

esperam alcançar.

Ao antecipar tais ameaças emergentes e neu-

tralizá-las antes que se materializem, as possibi-

lidades se tornam infinitas para os bancos mais 

inovadores. Por meio da biometria de voz em ca-

madas com outros fatores de autenticação e IA 

– como o Nuance Gatekeeper faz –, estamos no 

caminho certo para uma era em que até mesmo 

interações de alto risco sejam realizadas de forma 

remota, com mais simplicidade e níveis incrivel-

mente altos de segurança.

Deepfakes 
versus segurança 
biométrica
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A INSTANTANEIDADE DOS NOSSOS DIAS e dos 

compromissos que demandam cada vez mais 

agilidade dão a tônica dos recursos de que pre-

cisamos para sermos assertivos e eficazes tan-

to na vida pessoal quanto na profissional. As 

pessoas buscam conveniência na utilização de 

serviços e produtos para terem em mãos o que 

desejam com mais velocidade, menor esforço 

e menor deslocamento físico possível. E, há al-

guns anos, o digital tem expandido sua atuação 

e a tendência é que isso se intensifique ainda 

mais com a chegada do 5G ao Brasil, o que irá 

permitir avanços ainda maiores para uma série 

de tecnologias.

Diante desse cenário, dispositivos conecta-

dos à internet se farão ainda mais presentes em 

diversos setores, mas sobretudo em áreas que 

envolvam mercado financeiro, consumo e expe-

riência do usuário.

Nesse sentido, é essencial que estejamos ali-

nhados para oferecer soluções inovadoras que 

agreguem valor a esses setores, em especial o fi-

nanceiro, para atender tanto à demanda dos ban-

cos digitais quanto dos tradicionais. Devemos agir 

para impactar o dia a dia dos nossos parceiros e 

promover uma mentalidade do trabalhar juntos, 

em parceria. Isso se reflete de forma positiva na 

cocriação de um ambiente de transformação e 

inovação digital. É um orquestrar contínuo focado 

em negócios, pessoas e tecnologia, habilidades 

indispensáveis para tornar o impossível atingível.

É fundamental estar em linha com os clien-

tes, construindo negócios vivos e vitoriosos, por 

meio de um ecossistema de colaboração, seja 

como coempreendedor no desenvolvimento da 

agilidade, de analytics e de inteligência artifi-

cial, seja como coempreendedor em negócios 

digitais. Assumir o protagonismo no seu negó-

cio é essencial para atender o cliente naquilo de 

que ele necessita, colocando em prática o que 

funciona melhor para cada atividade e sabendo 

lidar com as adversidades. 

Com essa dinâmica e um olhar atento, é pos-

sível criar caminhos e jornadas mais assertivas 

para atender a todas as necessidades dos clien-

tes, além de proporcionar satisfação no servi-

ço prestado, levando excelência na experiência 

oferecida.

MARCELO CIASCA, 
CEO da 

Stefanini Brasil

A hora e a vez 
da customer 
experience 
nos bancos

ponto de vista
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OS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS financeiros 

tornaram-se mais exigentes do que nunca, for-

çando bancos e cooperativas de crédito a propor-

cionar experiências diferenciadas, lançar novos 

produtos, oferecer preços agressivos e reduzir os 

tempos de atendimento enquanto lutam para re-

ter e atrair clientes.

Em um mercado cada vez mais competitivo, 

expectativas crescentes estão levando as institui-

ções financeiras a investir em inovação e tecnolo-

gias emergentes. Assim, podem oferecer melhor 

experiência sem atrito e automatizar serviços sim-

ples, ao mesmo tempo que liberam os agentes 

para se concentrarem na resolução de problemas 

complexos, fornecendo conselhos de bem-estar 

financeiro e impulsionando o alcance externo 

proativo que garante o crescimento do relaciona-

mento de longo prazo.

Os agentes virtuais baseados em IA conversa-

cional podem não apenas ajudar as instituições 

de serviços financeiros a elevar a experiência do 

PAULO MANZATO, 
vice-presidente 

regional de vendas 
para a América 

Latina da Talkdesk

cliente, proporcionando uma funcionalidade ro-

busta de autoatendimento em vários canais (como 

voz, texto e e-mail), como ajudá-los a elevar a ex-

periência do agente, disponibilizando orientação 

em tempo real para os clientes. Portanto, a IA será 

um foco de investimento fundamental para as ins-

tituições de serviços financeiros.

Além disso, essas organizações procuram adi-

cionar novos fluxos de receita explorando mode-

los de negócios mais novos, como Banking as a 

Service e marketplace, o que lhes permite esten-

der seus produtos e serviços a novos segmen-

tos de clientes. À medida que os ecossistemas 

se tornam complexos, com novos modelos de 

negócios e ofertas de produtos, as instituições 

de serviços financeiros precisam de uma estra-

tégia abrangente habilitada por uma plataforma 

CX moderna e apoiada por agentes capacitados 

para impulsionar o crescimento futuro. 

Se a sua empresa é obcecada pelos seus 

clientes, a gente precisa conversar!

Uma estratégia 
híbrida de CX 
pode impulsionar 
o crescimento do 
relacionamento 
com o cliente
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ANTES RESTRITAS AO SETOR da tecnologia, 

agora as APIs avançam para outros universos 

e conduzem uma transformação no sistema fi-

nanceiro. São base para habilitar a oferta do 

Banking as a Service (BaaS), do open finance, 

do consumo e da distribuição de outros servi-

ços pelas instituições. Ao investir em parcerias 

e nas tecnologias necessárias para implemen-

tação do open finance, ganha-se eficiência, 

desbloqueando valor para novos negócios 

como o BaaS.

Essas oportunidades que iniciam com a 

oferta de pagamentos e provedor de contas 

“como serviço” evoluem para créditos, investi-

mentos e outros serviços financeiros . Uma vez 

que os dados são o novo petróleo, é obriga-

tório trabalhar as informações já existentes de 

clientes para criar modelos de análise. 

Por exemplo, se os dados dizem que o con-

sumidor irá viajar, é possível ofertar uma solu-

ção completa com passagens, hotéis e aluguel 

de veículos. Tudo isso com o apoio de par-

ceiros e APIs – tecnologia, e negócios cami-

nhando juntos. A instituição pode disponibilizar 

soluções de gestão financeira, como PFM (per-

sonal finance manager) ou BFM (business fi-

nance manager), que, além de controlar recei-

tas e despesas, e elaborar um fluxo de caixa, 

auxiliam a entender o momento de vida  base-

ado em dados e ofertar, de forma inteligente e 

automática, os melhores serviços financeiros.

Ainda é possível desbloquear valor da tec-

nologia identificando processos internos já 

automatizados e ofertar ao mercado. Isso nos 

leva cada vez mais a oportunidades de parce-

rias e ofertas de produtos e serviços, incluindo 

até serviços não financeiros. 

Monetizar um serviço feito com qualidade 

e em constante melhoria traz oportunidades 

ilimitadas. Mas para isso é necessário um cata-

lisador para acelerar a reação desse ecossis-

tema e buscar realizar as ligações necessárias, 

padronizando elementos distintos e gerando 

confiança entre os participantes. 

ROGERIO MELFI, 
gerente de  

Open Finance 
da TecBan

Desbloqueando 
o valor da 
tecnologia

ponto de vista
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    A MODERNIZAÇÃO DO SETOR BANCÁRIO benefi-

cia clientes e instituições financeiras. Os compor-

tamentos, hábitos e preferências dos consumido-

res mudaram e continuam a evoluir. Para crescer 

e prosperar na era digital, é necessário que os 

bancos sejam ágeis o suficiente para criarem e en-

tregarem de forma dinâmica produtos financeiros 

personalizados e que atendam às reais necessida-

des de seus clientes. 

No entanto, muitos sistemas bancários exis-

tentes não são projetados para suportar uma ca-

mada complexa de personalização e dessa forma 

disponibilizarem para o mercado ofertas consis-

tentes em todos os seus canais a uma velocidade 

excepcional. 

Os serviços financeiros a cada dia se mostram 

mais diversificados e humanizados. E por isso é 

necessário reforçar a experiência do usuário, que 

precisa ser mais intuitiva e de fácil navegabilida-

de, e ao mesmo tempo incentivar os consumido-

res a se sentirem mais protegidos, o que torna 

ainda mais complexa a oferta de segurança.

Para suprir essas necessidades na velocidade 

que o mercado exige, a Technisys desenvolveu o 

GERMAN  

PUGLIESE-BASSI,  
chief marketing 

officer e cofundador 
da Technisys

Cyberbank. Mas o que é o Cyberbank? É uma pla-

taforma nativa em nuvem de última geração que 

capacita os bancos de grande escala a criarem e 

fornecerem soluções financeiras personalizadas 

e que possam proporcionar uma experiência con-

tínua e segura, capaz de atender de ponta a ponta 

às necessidades dos usuários em todos os canais 

disponíveis, garantindo assim uma atuação cen-

trada no cliente de forma ágil, perene e escalável.

A plataforma permite a automação total dos 

processos de implantação, o gerenciamento do 

ambiente e o lançamento de novas versões em 

minutos. Além disso, sua arquitetura possibilita  

uma flexibilidade estrutural única, o que significa 

que as definições do produto podem ser organi-

zadas e reorganizadas dinamicamente, dando aos 

bancos uma vantagem primordial para atender às 

mudanças de necessidade e comportamento de 

seus consumidores.

Com o Cyberbank, as instituições financeiras 

estarão ainda mais aptas para viverem seu pro-

cesso de transformação digital e principalmente 

crescerem como o mercado exige, seja para um, 

seja para centenas ou milhões de clientes.

Acompanhe 
a evolução 
comportamental 
de seus clientes
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2º SEMESTRE

CONHEÇA NOSSOS
PRÓXIMOS EVENTOS

KETHERINE FERRAZ, 
COMMUNITY MANAGER

https://cantarinobrasileiro.com.br/eventos/
https://cantarinobrasileiro.com.br/eventos/
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A FIM DE PROMOVER CONEXÕES e intensificar a jornada 

digital ecossistema financeiro, a Cantarino Brasileiro convi-

dou instituições de relevância na área para responder a um 

questionário qualitativo que deu ênfase a seus investimen-

tos em tecnologia para os próximos anos 

Além de ter acesso a dados gerais das 19 instituições 

financeiras participantes* e à grade com o nome dos prin-

cipais executivos, nas próximas páginas você verá informa-

ções detalhadas sobre o setor de tecnologia, como núme-

ro de funcionários e principais ações previstas para 2023 e 

2024. Estão também disponíveis números de projetos rela-

cionados a autoatendimento e nuvem. 

Iniciativas em BaaS, metaverso, blockchain, ESG e edu-

cação financeira também foram compartilhadas pelas ins-

tituições. Algumas dessas informações foram veiculadas 

ao longo desta publicação como dados complementares 

às matérias temáticas. Outras, como o ESG e a educação 

financeira, são apresentadas com detalhes no nosso blog, 

cujo conteúdo pode ser acessado por meio do QR code. 

Nas páginas seguintes ao panorama dos bancos, traze-

mos o levantamento do balanço dos bancos**, que apre-

senta as instituições financeiras de maior destaque no ano 

passado.  

O resumo revela, nas entrelinhas, as inúmeras oportu-

nidades de firmar parcerias a fim de otimizar os resultados. 

Para proporcionar uma melhor análise comparativa en-

tre as instituições, nesta edição alteramos a nossa apresen-

tação e passamos a considerar, sempre que disponíveis, a 

Demonstração Financeira Prudencial, para instituições lí-

deres do conglomerado, e a Demonstração Financeira BR-

GAAP, para instituições independentes ou participantes do 

conglomerado.

O império da 
tecnologia

* A pesquisa foi enviada a 37 instituições classificadas 

pelo Banco Central como S1 e S2, onde S1 refere-se a 

bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de in-

vestimento, bancos de câmbio e caixas econômicas 

que tenham porte (exposição/produto interno bruto) 

superior 10% ou que exerçam atividade internacional 

relevante (ativos no exterior superiores a 10 bilhões 

de dólares) e S2 refere-se a bancos múltiplos, ban-

cos comerciais, bancos de investimento, bancos de 

câmbio e caixas econômicas de porte inferior a 10% 

e igual ou superior a 1%, e demais instituições auto-

rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil de 

porte igual ou superior a 1% do PIB.

panorama 2022

** Dados relativos à Dez/2021.
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  2.001 a 5.000

Número de clientes - pessoa física 3.600.000

Número de agências físicas 880

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 229

Número de ATMs terceirizados 21.000

Número de transações e consultas por meio de ATM 2.100.000

Número de transações e consultas pelo internet banking  54.000.000

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 580.000

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações em nuvem pública: core banking; esteira de crédito;  

 esteira de contratação; motor de fraudes 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 292

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Marcelo Oliveira, Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Matheus Girardi, Diretor de Clientes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING 

Matheus Girardi, Diretor de Clientes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Vinicius Aloe, Diretor de Crédito e Dados

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Marcelo Oliveira, Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Lucas Aguiar, Diretor de Gente e Governança

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Intensificar a digitalização dos nossos clientes na visão 360. Concluir a total modernização do nosso core bancário e 

seus periféricos 100% cloud native. Potencializar capacidades data driven dos canais de atendimento aos processos de 

originação de crédito, explorar as oportunidades práticas do open finance para uma abordagem mais personalizada de 

atendimento ao cliente. Manter foco nos investimentos de resiliência cibernética e manter no radar iniciativas de testes 

de inovação na agenda de evolução do sistema financeiro, como o real digital, previsto para 2024.

Agi • Campinas – SP
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panorama 2022

INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 1235

Total de clientes pessoa física 303.437

Total de clientes pessoa jurídica 48.982

Número total de agências 9

AUTOATENDIMENTO 

Número de transações e consultas pelo internet banking  50.753

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular  26.171

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações que estão na nuvem privada Office 365

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 198

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 69.088.104

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Projeto Banco Digital 

Banco Alfa S/A • São Paulo – SP

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI

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)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS 
Eduardo Marcondes Farah

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Fabio Marubayashi Angelozzi

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Francisco Perez

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Marcio Moraes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE SISTEMAS

Danielle Pirani Gomes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Fabiana Fischer Teixeira de Souza Herani
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  Acima de 5.000

Número de clientes - pessoa física 75.627.804

Número de clientes - pessoa jurídica 2.628.006

Número de agências físicas 3,979

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Elo, Visa e Mastercard

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 32.286

Número de ATMs terceirizados 24.862

Número de transações e consultas pelo internet banking  1.034.442

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 3.729.340.000

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 2.098.675

SERVIÇOS EM NUVEM 

Aplicações em nuvem privada: PIX, Open Banking,  LGPD, Chat Bots,

 Monitoramento de Fraudes 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 3,897

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 3.800.000.000

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima - Vice-Presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Carlos Motta dos Santos - Vice-Presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Pedro Bramont - Diretor

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO 

Ana Paula Teixeira de Sousa - Vice-Presidente

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Rodrigo Mulinari - Diretor

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Antonio Jose Barreto de Araujo Junior - Vice-Presidente

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Os principais projetos dizem respeito à aceleração da transformação digital abarcando temas como IA, 

cybersecurity, nuvem, Pix, low code,  meios de pagamento e novos modelos de negócio, entre outros.

Banco do Brasil • Brasília – DF
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  de 2.001 a 5.000

Número de clientes - pessoa física 1.250.000

Número de clientes - pessoa jurídica 72.000

Número de agências físicas 151

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa e Banescard Visa

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 592

Número de ATMs terceirizados 109

Número de transações e consultas por meio de ATM 14.628.645

Número de transações e consultas pelo internet banking  23.621.683

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 101.421.334

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 6.482

SERVIÇOS EM NUVEM 

Aplicações na nuvem privada: Pix, Extrato 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 297

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 125.926.000

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NAS ÁREAS DE TI E DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tasso de Macedo Lugon

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Marcos Vinícius Nunes Montes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING 

Carlos Arthur Hauschild

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO E DE ESG

Silvio Henrique Brunoro Grillo

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Consolidação do open finance; novo aplicativo transacional Banestes; novo sistema de arrecadação;  

criação de hub de pagamentos; aquisições e manutenções em processos e sistemas referentes ao Programa 

de Atendimento; implantação de sistema de ERP; aquisição de novo sistema de crédito; reestruturação 

arquitetural do sistema responsável por transações financeiras; criação de um banco digital; ampliação 

de recursos da Plataforma Comercial WEB; melhorias na esteira DevSecOps; melhorias no ambiente de 

prevenção e combate a fraudes; adoção de meios de autenticação ainda mais seguros; reestruturação dos 

processos de segurança e acessibilidade.

Banestes S.A. • Vitória – ES

panorama 2022
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  Acima de 5.000

Número de clientes - pessoa física 4.100.000

Número de clientes - pessoa jurídica 200.000

Número de agências físicas 497

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa e Mastercard

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 3.051

Número de ATMs terceirizados 513

Número de transações e consultas por meio de ATM 70.227.694

Número de transações e consultas pelo internet banking  114.373.406

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 380.614.086

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações em nuvem privada: Home, Office e Mobile Banking, SPB, PIX, 

 API Gateway e Open Banking 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 817

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 246.814.000 

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Jorge Krug

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Claíse Rauber

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Jorge Krug

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Osvaldo Lobo

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Simone Motta

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Viviane Costa

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Aperfeiçoamento em segurança da informação. Resiliência em segurança cibernética. Contratação de solução storage. 

Aquisições e renovações de licenças de software.

Banrisul • Porto Alegre – RS



anuário brasileiro de bancos80

INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 684 (dez-21)

Total de clientes pessoa física 1.210 (dez-21)

Total de clientes pessoa jurídica 2.096 (dez-21)

Número total de agências 4 (dez-21)

AUTOATENDIMENTO 

Número de transações e consultas pelo internet banking  5.543

SERVIÇOS EM NUVEM 

Possui nuvem privada: Em implementação 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 136

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 110M BRL

Banco BNP Paribas Brasil S. A. • São Paulo – SP

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAIS EXECUTIVOS NA ÁREA DE TI 

Enrique Campos, Ronaldo Balan, Felipe Barreto

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Enrique Campos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Frederic Thomas

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Christophe Sachy

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE SISTEMAS 

Enrique Campos, Ronaldo Balan, Felipe Barreto

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Philippe Ventoze e Katerina Trostmann

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Implantação dos sistemas globais e industrialização dos processos de back office; substituição do sistema 

contábil; atualização da plataforma de administração de fundos; melhorias nas plataformas regulatórias; 

digitalização da plataforma de intercâmbio de documentação com clientes; implantação da atividade de 

commodities local; implantação da atividade de pagamentos instantâneos (Pix); implantação do open 

banking regulatório.

panorama 2022
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 87.274

Total de clientes (PF + PJ) 74,1 MM

Número total de agências Agências 2.947/ PAs 3.769/PAEs 764/Unidades de Negócio 988

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de créd. operadas pela instituição ELO, Visa, Mastercard e American Express

AUTOATENDIMENTO   

Número de ATMs próprios  26.526

Número de ATMs terceirizados 24.281

Número de transações e consultas por meio de ATM (inclui salas de autoatendimento

  das agências) 1.482.712.662 (jan. a dez./21)

Número de transações e consultas pelo internet banking (PF+PJ) 5,1 bilhões 

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular (PF+PJ) 17,5 bilhões 

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 (PF+PJ) 1,8 milhão 

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações que estão na nuvem pública: Open Finance; Gerenciador Financeiro; 

 Inteligência Artificial; CRM; soluções de workflow; plataformas de soluções analíticas e outros

INVESTIMENTOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia  R$ 7,1 bilhões

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI

Rogério Pedro Câmara (Vice-Presidente), Walkiria Schirrmeister Marchetti (Diretora Executiva),  
Edilson Dias dos Reis (Diretor Executivo)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS, DE OPEN BANKING, DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DE SISTEMAS

Rogério Pedro Câmara (Vice-Presidente)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO 

Eurico Ramos Fabri (Vice-Presidente) 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Glaucimar Peticov (Diretora Executiva)

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Cada vez mais, as áreas de tecnologia e negócios estão unidas para promover a melhor experiência para o cliente, 

nosso principal ativo. Para isso, nos próximos anos temos como foco o aumento da capacidade dos dados em 

nuvem e a entrada fortemente no mercado de plataformas digitais com o próprio Next (nosso banco digital) e com a 

aquisição do Banco Digio, que possibilitará um movimento em linha com nossa estratégia de complementar de forma 

diversificada nossa atuação e atingir variados públicos com diferentes modelos. Atuamos em melhorar a experiência 

do cliente nas principais frentes, como o Brain (soluções de crédito), BIA (inteligência artificial), CRM, plataforma digital 

PJ, atacado, mobile, alta renda, entre outros.

Banco Bradesco S/A • Osasco – SP
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  de 2.001 a 5.000

Número de clientes - pessoa física 3.599.661

Número de clientes - pessoa jurídica 37,072

Número de agências físicas 141

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa e Mastercard

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 604

Número de ATMs terceirizados 24.000

Número de transações e consultas por meio de ATM 15.751.000

Número de transações e consultas pelo internet banking  8.828.683

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 120.025.721

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 2.700.000

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 321

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 176.000.000

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Fabiano Pereira Cortês

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Dario Oswaldo Garcia Júnior

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING 

Dario Oswaldo Garcia Júnior

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Alfredo Luiz Venzel de Oliveira

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Fabiano Pereira Cortês

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Eugenia Regina de Melo

Banco BRB • Brasília – DF

panorama 2022
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  de 2.001 a 5.000

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa, Mastercard e Elo

AUTOATENDIMENTO 

Número de transações e consultas pelo internet banking  9.300

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 9.800

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 2.000.000

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações em nuvem privada: Core Bancário; Rede SFN; SPB; Financimento

 de Veículos; CIB; Cartões; Recebíveis; renda fixa e derivativos; plataforma tesouraria; 

Contratos; Contábil. 

Principais aplicações em nuvem pública: Banco Digital; Open Finance; Banking as a Service; 

Private Banking; CVG; CP; Internet Banking; Data Lake Corporativo; PIX 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 916

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 531.000.000

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Alberto Campos - Diretor Executivo de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Adriana Gomes - Diretora Executiva de Clientes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Ricardo Sanfelice - Diretor Executivo de Inovação e Dados

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO 
Roberto Jaballi - Diretor Executivo de Riscos e Crédito

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alberto Campos - Diretor Executivo de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Claudia Furini - Diretora de Clientes

Banco BV • São Paulo – SP



2º SEMESTRE

CONHEÇA NOSSOS
PRÓXIMOS EVENTOS

KETHERINE FERRAZ, 
COMMUNITY MANAGER

INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição   86,850

Número de agências físicas 4,278

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Elo, Visa e Mastercard

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 52,482

Número de ATMs terceirizados 

Número de transações e consultas por meio de ATM   2,470,864,611 

Número de transações e consultas pelo internet banking  853,674,310

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 10,699,905,581

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 3,016,030

SERVIÇOS EM NUVEM 

 “Nuvem Privada: Estudo técnico em andamento para contratação de nuvem  

 híbrida (pública + privada). 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 2,626

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 1,267,632,755

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Banco CAIXA Tem S.A: Constituir o Banco CAIXA Tem; Open Banking: Implementar estratégias de negócio, que 

suportarão os posicionamentos definidos pela CAIXA, para atuar no novo sistema financeiro aberto; Microfinanças: 

Reposicionar a CAIXA no mercado de microfinanças no país, com foco no empreendedorismo, mediante a oferta 

de linha de crédito e orientação financeira adequadas às necessidades dos empreendedores; Reposicionamento 

de canais: Remodelar a rede de canais CAIXA, contemplando a implementação de novas tipologias, ambiência, 

implementação de nova ferramenta de gestão, novas jornadas em canais digitais e remotos, e disponibilização de 

produtos e serviços em forma de Appfication Programming Interface (API); Novo Agro CAIXA: Implantar estratégia 

para tornar a CAIXA um dos principais players do mercado de crédito rural no país..

Caixa Econômica Federal • Brasília – DF

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Cláudio Salituro – Vice-Presidente de Tecnologia e Digital

panorama 2022
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 348 colaboradores

 (não incluídos os conselheiros)

Total de clientes pessoa física 239

Total de clientes pessoa jurídica 1.172

Número total de agências 1

AUTOATENDIMENTO 

Número de transações e consultas pelo internet banking  181.582

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular  9,066

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações que estão na nuvem pública: Todos os sistemas rodam na  

  nuvem (100%). Podemos destacar: Internet Banking, Plataforma de Investimentos, 

  Core Bancário, Pix, Single Sign-On (SSO) e Esteira DEVOPS. 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 44

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 40.000.000

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI  

Jairo Avritchir - Diretor Executivo de Tecnologia e Transformação Digital

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Soraia Cardozo Fidalgo - Superintendente de Clientes, Marketing e Digital 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING 
José Lourenço Cassandre Junior - Diretor de Tesouraria e Produtos

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Jairo Avritchir - Diretor Executivo de Tecnologia e Transformação Digital

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Rafael Pavão de Assis - Diretor de Crédito

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE SISTEMAS  
Jairo Avritchir - Diretor Executivo de Tecnologia e Transformação Digital

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Flavia Zahr - Diretora de Governança, Jurídico e Compliance

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

1. Sistema integrado de CRM (Vendas, Marketing e Pós-venda). 2. Software de gestão de APIs (API Manager). 3. Software 

de Business Process Management (workflow). 4. Consolidação de diversos sistemas de tratamento de produtos em um 

único “core” bancário integrado. 5. Conclusão da disponibilização dos dados transacionais no “Data Lake”  corporativo. 

6. Implantação de novos sistemas, melhorias nos atuais e integração com soluções de “Bank as a Service” para a 

disponibilização de novos produtos. 7. Continuidade da implantação de processos e ferramentas de gestão de TI.

Banco Fibra S/A • São Paulo – SP

panorama 2022
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INFORMAÇÕES GERAIS  

Número total de funcionários da instituição  de 2.001 a 5.000

Número de clientes - pessoa física  15.300.000 

Número de clientes - pessoa jurídica  1.100.000 

CARTÕES  

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Mastercard

AUTOATENDIMENTO  

Número de ATMs terceirizados  24.000

Número de transações e consultas pelo ATM  24.000.000

Número de transações e consultas pelo internet banking   10.542.758

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular  1.539.300.000

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021  7.629.490

SERVIÇOS EM NUVEM  

Principais aplicações em nuvem privada: CoreBanking, Office 365, Sales Force 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA  

Número total de funcionários na área de tecnologia 1.168

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Guilherme Ximenes de Almeida, Diretor de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Priscila Salles Vianna de Paula, Diretora de Marketing e CRM

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Ray Tarick Pereira Chalub, COO

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Marco Túlio Guimarães, Vice Presidente de Produtos Bancários 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Guilherme Ximenes de Almeida, Diretor de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO PARA A ÁREA DE ESG

Alexandre Riccio de Oliveira, Vice Presidente de Tecnologia, Operações e Finanças

Banco Inter S.A. • Belo Horizonte – Minas Gerais
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 95,3 mil

Novos clientes por meio dos canais digitais em 2021 22.800.000

Número de clientes no ITI 14.600.000

Número total de agências físicas, digitais e postos de atendimento 4,300

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa, Mastercard e Hipercard

AUTOATENDIMENTO 

Número de transações e consultas pelo internet banking - PF 2.553.609.485

Número de transações e consultas pelo internet banking - PJ 648.219.519

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular - PF 5.301.531.793

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular - PJ 698.823.678

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações que estão na nuvem pública: PIX, Iti, Canais Digitais, Credicard  

 On, Players Bank e o Íon 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia - março de 2022 14,3

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI 

Ricardo Guerra - CIO

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Renato Mansur - Diretor

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN FINANCE 
Marcos Cavagnoli - Diretor

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Ricardo Guerra - CIO

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Alexandre Zancani - Diretor

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE SISTEMAS 

Ricardo Guerra - CIO

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Luciana Nicola - Diretora

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Nos próximos anos, o banco deve avançar na evolução de sua plataforma de tecnologia e seguir com  

seu processo de transformação digital e cultural, um processo que entendemos que deve ser constante.

Itaú Unibanco Holding S.A. • São Paulo – SP
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 6.706

Total de clientes pessoa física 5.053.574

Total de clientes pessoa jurídica 246.714

Número total de agências 292

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios  1.099

Número de transações e consultas por meio de ATM 

 (inclui salas de autoatendimento das agências) 13.619.495

Número de transações e consultas pelo internet banking  8.911.793

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular  29.493.798

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 5.539

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações que estão na nuvem privada: Solução Vmware 

Principais aplicações que estão na nuvem pública: IBM Cloud (no modelo de IaaS)/

Office 365/OneDrive 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 137

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 676.985.179,59

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

• SAC 3.0 - aquisição de ferramenta omnichannel SD-WAN 2025; • NOC (Network Operations Center) - 

infraestrutura; • Automatização de mudanças por meio do uso de parâmetros e BRMS - infraestrutura; 

• Atualização tecnológica (Broker,  BPM, SQL Server, Windows, SNA Server) - infraestrutura; • Criação de 

ambiente de pré-produção - infraestrutura. 

Banco do Nordeste do Brasil S. A. • Fortaleza – Ceará

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NAS ÁREAS DE TI, OPEN BANKING, TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS 
Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira – Superintendente de TI

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS 

Michelly Chaves Nunes Ribeiro – Superintendente de Marketing e Comunicação 

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO 

Romildo Oliveira do Nascimento – Superintendente de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG 

João Robério Pereira de Messias – Superintendente de Políticas de Desenvolvimento
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PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAIS EXECUTIVOS EM TI 

Paulo Sahadi

PRINCIPAL EXECUTIVO NAS ÁREAS DE CANAIS, OPEN BANKING, SISTEMAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Fábio Lins

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Edilson Jardim

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Silvia Melo

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

“O Banco Original foi o primeiro banco a permitir a abertura de conta de maneira 100% digital. Sendo assim, a tecnologia é um 

dos nossos pilares fundamentais. Entre os projetos em foco da área para os próximos dois anos estão: a expansão da vertical 

de Banking as a Service por meio da consolidação de novos produtos e serviços por meio de APIs; a ampliação da utilização 

de nuvem pública e nuvem híbrida, um projeto de expansão dos serviços em nuvem pública e privada aproveitando o melhor 

de cada ambiente; e, por fim, o aumento do Data Lake, ou seja, migração dos dados informacionais para nuvem pública. 

Banco Original • São Paulo – SP

panorama 2022

INFORMAÇÕES GERAIS 

Total de funcionários 1.573

Total de clientes pessoa física 6.900.209

Total de clientes pessoa jurídica 532.469

Número total de agências Banco 100% digital

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Mastercard

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios  8

Número de transações e consultas por meio de ATM  (inclui salas de 

  autoatendimento das agências) 4.720.217

Número de transações e consultas pelo internet banking  51.270.940

Número de transações e consultas pelo aplicativo no celular  742.417.600

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 2.030.809

SERVIÇOS EM NUVEM  

Principais aplicações que estão na nuvem privada: Core Banking e Produtos  

Principais aplicações que estão na nuvem pública: PIX, Open Finance, BaaS, Data Lake 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 449

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 150MM
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  de 100 a 500

Número de clientes - pessoa física 392,748

Número de clientes - pessoa jurídica 437

Número de agências físicas 1

AUTOATENDIMENTO 

Número de transações e consultas pelo internet banking  2.365

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 7.500

SERVIÇOS EM NUVEM 

Aplicações em nuvem privada: Possuímos mais de uma centena de aplicações na nuvem

privada atualmente. 

Aplicações em nuvem pública: Aplicações de relacionamento com cliente (Jornadas de 

Contratação de Empréstimo Consignado; Formalização de Contratos; Internet Banking;

App de relacionamento com o cliente), Aplicação PIX 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 195

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 50.000.000

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Sales cloud; App Consignado; Open banking; Contratação de empréstimo via chatbot; Massificação da carteira de 

investidores; Produto de crédito pessoal.

Paraná Banco S/A • Curitiba – PR

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Paulo Correa Matta - Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Varley Antonio Sarzi - Diretor de Negócios e Canais

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Marcelo Martins de Paula - Diretor de Novos Negócios e Marketing

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante - Diretor Financeiro e RI

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Paulo Correa Matta - Diretor de Tecnologia

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante - Diretor Financeiro e RI
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  Acima de 5.000

Número de agências físicas 3.371

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa, Mastercard e American Express

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 12.500

Número de ATMs terceirizados 25.000

Número de transações e consultas por meio de ATM 23.000.000

Número de transações e consultas pelo internet banking  2.377.966.579

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 9.244.342.694

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 7.000.000

SERVIÇOS EM NUVEM 

 O Santander opera no modo multicloud híbrida, no qual utilizamos cloud privada e pública. 

Os principais canais do banco são processados na nuvem privada. 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 3,4

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 5.148.000.000

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Os investimentos em tecnologia serão direcionados para os seguintes temas: transformação ágil; migração de 

aplicações / processos para a cloud; evolução da arquitetura de core banking para o varejo; desenvolvimento 

de novas soluções com tecnologias inovadoras (como por exemplo APIs, inteligência artificial, blockchain etc.); 

transformação do modelo de dados (Big Data & Analytics); projetos críticos com foco em transformação e 

crescimento do negócio.

Banco Santander • São Paulo – SP

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI

Luis Bittencourt - Diretor (T&O)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CANAIS

Marcelo Augusto Dutra Labuto - Diretor (Distr Aqui de Clientes e Seg)

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING

Jayme Chataque de Moraes

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Luciana de Aguiar Barros

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alexandre Guimarães Soares

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Carolina Nogueira Learth Sermenho Carvalho

panorama 2022
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  Acima de 5.000
Número de clientes - pessoa física 6.156.804
Número de clientes - pessoa jurídica 328.807
Número de agências físicas 3.789

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Visa, Mastercard e Cabal

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios 6.257
Número de ATMs terceirizados 24.000
Número de transações e consultas por meio de ATM 526.849.519
Número de transações e consultas pelo internet banking  1.601.124.278
Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular 9.552.433.108
Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021 332.613

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações em nuvem privada: mais de 523 serviços implementados sob a prática
DevOps, com APIs próprias. 
Principais aplicações em nuvem pública: Autorização do open finance; monitoração dos
Canais de Atendimento e SISBR; solução de Gestão de Pessoas; serviços de seguros; Office
365; homologação de sistemas internos; reconhecimento facial; hospedagem e distribuição
de conteúdo (CDN) e assistente virtual de atendimento. 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA

Número total de funcionários na área de tecnologia  1.334
Total de investimentos e despesas na área de tecnologia R$ 326.679.747

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Adequações tecnológicas para open finance; desenvolvimento da plataforma de crédito BNDES, plataforma 
de crédito FCO e novo internet banking (PF e PJ); evolução de canais conversacionais; jornada cognitiva; 
modernização da plataforma de processamento de emissão; reestruturação do app Sicoob Minhas Finanças, 
plataforma de conta corrente e funcionalidades de liquidação; jornada de cloud; Hub Saúde.

Banco Sicoob • Brasília - DF

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE TI
Antônio Cândido Vilaça Júnior - Diretor de Tecnologia da Informação

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

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE OPEN BANKING
Antônio Cândido Vilaça Júnior - Diretor de Tecnologia da Informação

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

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Edson Rodrigues Lisboa Júnior - Superintendente de Sistemas de Informação I;  
Márcio Alexandre de Macedo Rodrigues - Superintendente de Governança de TI, Segurança e Inovação.

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG
Marco Aurelio Borges de Almada Abreu - Presidente
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Número total de funcionários da instituição  Acima de 5.000

Número de clientes - pessoa física  4.903.073 

Número de clientes - pessoa jurídica  781.637 

Número de agências físicas  2.203 

CARTÕES 

Bandeiras de cartão de crédito operadas pela instituição Master, Visa, Elo, Hiper, Amex e Cabal

AUTOATENDIMENTO 

Número de ATMs próprios  6.678 

Número de transações e consultas por meio de ATM  31.431.128 

Número de transações e consultas pelo internet banking   123.933.268 

Número de transações e consultas pelo aplicativo do celular  324.631.565 

Número de contas correntes abertas digitalmente em 2021  93.312 

SERVIÇOS EM NUVEM 

Principais aplicações em nuvem privada: Core bancário, Internet Banking, 

 Mobile banking, ERP, Pix,  Cartões, Caixa eletrónico, etc 

Principais aplicações em nuvem pública: Novo core bancário, novo Mobile banking, CRM

(Salesforce), Teller,  Datalake, Openbanking. É importante destacar que uma série de serviços 

se valem de multicloud ou cloud hibrida, dependendo da estratégia e da necessidade 

INVESTIMENTOS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 

Número total de funcionários na área de tecnologia 1.869

Total de investimentos e despesas na área de tecnologia  R$ 998.261.426

PRINCIPAIS PROJETOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA PARA 2023 E 2024 

Avanço na estratégia de transformação digital, troca do core bancário e migração | Perspectiva técnica: low core, 

no code e RPA: aceleração de entregas e automação de processos; estratégia multicloud, cloud híbrida e privada; 

co-criação e melhoramento da estrutura de comunicações; acesso, democratização e uso de dados na organização; 

uso de ferramentas de cognição e IA; estratégia de APIs e composable aplications: recursos técnicos e abordagens 

para alavancar o modelo de plataforma no Sicredi; cibersegurança e prevenção a fraudes: estratégias de proteção, 

prevenção e resposta para ataques cibernéticos. 

Sicredi (Combinadas) • Porto Alegre – RS

PRINCIPAIS EXECUTIVOS
PRINCIPAL EXECUTIVO NAS ÁREAS DE TI, CANAIS, OPEN BANKING E DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Volmar Machado - diretor executivo de Tecnologia da Informação

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE CRÉDITO

Gustavo de Castro Freitas - Diretor Executivo de Crédito

PRINCIPAL EXECUTIVO NA ÁREA DE ESG

Cesar Gioda Bochi - Diretor Executivo de Administração

panorama 2022
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ABC Brasil
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

49.565.970 

23.041.413 

4.142.378 

345.439 

-285.165 

572.173 

EY

Andbank
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

404.536 

30.074 

11.221 

46.614 

37.539 

-33.301 

-19.159 

Deloitte

ABN Amro
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

2.741.813 

0 

0 

185.405 

49.175 

-56.858 

65.477 

EY

Arbi
RIO DE JANEIRO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

764.138 

52.261 

46.461 

39.398 

10.724 

-15.074 

4.199 

Lopes Machado

Agibank
PORTO ALEGRE • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.467.071 

2.909.095 

3.564.613 

1.931.103 

138.134 

-488.258 

-31.562 

EY

Banco B3 S.A.
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

993.255 

0 

51.913 

66.442 

-17.147 

32.948 

EY

Alfa
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

22.421.963 

12.466.141 

1.640.150 

168.260 

-289.202 

152.767 

KPMG

Banco da Amazônia
BELÉM • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

25.952.485 

11.224.831 

1.411.897 

888.492 

-585.373 

737.839 

KPMG

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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Banco da China 
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

2.835.261 

243.667 

635.396 

200.496 

744 

-19.523 

20.686 

PWC

Banco KDB Brasil
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.736.046 

74.709 

75.263 

2.285 

-11.732 

7.771 

KPMG

Banco Master
RIO DE JANEIRO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

10.380.054 

856.918 

894.430 

1.527.123 

101.405 

-74.471 

137.783 

UHY Bendoraytes & Cia

Banco de Brasília
BRASÍLIA • CONGLOMERADO • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

31.070.446 

20.733.573 

3.464.196 

371.460 

-974.721 

607.712 

EY

Banco RCI
PARANÁ • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

10.734.056 

4.556.935 

4.403.678 

1.525.771 

66.031 

-43.765 

157.462 

KPMG

Banco do Brasil
BRASÍLIA • CONGLOMERADO • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.931.006.838 

784.936.818 

132.974.923 

25.275.197 

-20.610.284 

19.710.402 

Deloitte

Bancoob (Banco Sicoob)
BRASÍLIA • CONGLOMERADO • PRIVADO. NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

75.564.436 

8.697.369 

3.407.020 

1.661.657 

-170.988 

220.785 

PWC

Bandepe
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

28.975.653 

1.209.235 

149.017 

PWC

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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BDMG
BELO HORIZONTE • INSTIT. INDEPENDENTE • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.412.846 

2.186.994 

3.640.906 

950.360 

38.367 

-111.781 

231.177 

EY

Banrisul
PORTO ALEGRE • CONGLOMERADO • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

104.575.764 

37.910.306 

8.212.176 

1.972.158 

-1.906.581 

948.535 

Deloitte

Banese
ARACAJÚ • INSTIT. INDEPENDENTE • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

7.799.180 

850.501 

2.215.956 

720.864 

230.623 

-215.925 

83.739 

EY

Bansicredi (Banco cooperativo Sicredi)
PORTO ALEGRE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

83.231.366 

17.339.331 

4.288.216 

962.300 

-89.524 

108.003 

EY

Banestes
VITÓRIA • CONGLOMERADO • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

33.930.665 

1.889.610 

4.096.466 

2.166.508 

346.333 

-351.065 

250.590 

PWC

Bari
CURITIBA • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.278.458 

753.436 

0 

217.466 

19.423 

-12.637 

10.820 

KPMG

Banpará
BELÉM •  INSTIT. INDEPENDENTE • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

12.518.708 

8.284.175 

1.841.072 

142.888 

-504.660 

241.285 

KPMG

BBC
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

298.047 

204.287 

2.068 

-4.258 

4.491 

PWC
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BNY Mellon
RIO DE JANEIRO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.950.520 

39.161 

447.334 

-181.331 

75.579 

KPMG

BMG
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

34.398.538 

15.351.383 

4.670.366 

76.945 

-273.171 

241.912 

PWC

Bocom-BBM
SALVADOR • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

14.184.142 

7.161.514 

0 

861.843 

139.405 

-111.568 

147.399 

PWC

BNDES
RIO DE JANEIRO • INSTIT. INDEPENDENTE • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

737.207.081 

30.775.992 

266.000.502 

54.345.109 

-2.055.753 

35.137.851 

KPMG 

Bradescard
OSASCO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

14.318.345 

3.214.238 

1.841.266 

1.394.706 

-25.839 

395.307 

KPMG

BNP Paribas
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

68.594.802 

10.258.515 

3.133.237 

800.919 

-412.000 

169.947 

PWC

Bradesco
OSASCO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.398.797.955 

509.982.031 

111.027.074 

27.550.457 

-18.408.891 

21.945.688 

KPMG

BRDE
REGIÃO SUL •  INSTIT. INDEPENDENTE • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

17.138.520 

13.909.459 

1.393.872 

37.024 

-199.108 

266.612 

EY

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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C6
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

24.184.848 

14.817.598 

0 

1.892.325 

275.497 

-372.622 

-758.069 

PWC

BRP
RIBEIRÃO PRETO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.215.594 

239.855 

350.933 

130.081 

3.271 

-11.252 

21.570 

PWC

Cargill
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

4.630.692 

1.121.960 

57.082 

426.814 

1 

-4.666 

82.884 

KPMG

Caixa Econômica Federal
BRASÍLIA • CONGLOMERADO • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.451.230.435 

869.541.823 

97.205.115 

23.415.049 

-23.169.314 

17.268.262 

PWC

BS2
BELO HORIZONTE • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

13.520.292 

870.780 

247.179 

566.279 

-116.715 

41.505 

PWC

CCB
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

18.275.362 

1.465.962 

1.369.352 

44.875 

-182.269 

-6.149 

PWC

BTG Pactual
RIO DE JANEIRO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

346.142.668 

53.065.636 

49.337.308 

29.591.938 

6.633.005 

-1.956.738 

6.342.155 

PWC

BV
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

121.394.932 

57.332.216 

13.009.305 

1.453.352 

-1.297.956 

1.586.308 

PWC
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Cetelem
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

10.135.212 

8.044.915 

0 

1.178.353 

234.328 

-121.023 

-194.605 

Deloitte

Citibank
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

127.205.928 

12.775.125 

6.175.772 

833.102 

-763.594 

1.295.734 

KPMG

Clássico
RIO DE JANEIRO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

14.940.442 

60.362 

208 

-1.053 

147.760 

Audipec - Auditoria e Perícia Contábil

CNH Indl Capital
CURITIBA  • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

14.391.046 

3.566.795 

6.258.268 

1.424.333 

8.599 

-46.694 

238.971 

EY

Crédit Agricole 
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

35.536.682 

1.102.448 

307.628 

251.841 

64.042 

-120.021 

-4.414 

EY

Crédit Suisse 
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

44.090.359 

6.372.754 

5.461.793 

1.999.486 

1.140.186 

-1.113.498 

60.913 

PWC

CSF
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

14.174.079 

4.333.984 

2.719.318 

1.419.157 

-175.083 

626.318 

Deloitte

Daycoval
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

61.931.556 

27.583.232 

6.569.516 

290.028 

-605.348 

1.414.199 

Deloitte

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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Deutsche Bank
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

11.817.440 

831.288 

210.476 

497.017 

103.691 

-139.165 

129.075 

EY

Fidis
BETIM • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.049.236 

4.480.180 

200.301 

456.157 

68.930 

-26.982 

150.802 

EY

Digimais
PORTO ALEGRE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

4.644.702 

2.643.972 

549.802 

129.672 

-180.388 

49.059 

Grant Thornton

Digio
BARUERI - SP • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

3.853.790 

740.150 

732.862 

150.873 

-70.583 

-28.362 

KPMG

Gmac
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

10.197.688 

3.572.038 

3.555.782 

1.320.155 

86.656 

-140.356 

322.474 

EY

Fibra
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

11.852.632 

5.012.389 

996.837 

40.963 

-119.051 

6.108 

nd

Goldman Sachs
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

18.768.605 

109.197 

643.507 

995.232 

-518.340 

271.511 

PWC

Haitong
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

4.163.470 

209.353 

461.319 

525.136 

9.247 

-52.163 

45.270 

Deloitte
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Inter
BELO HORIZONTE • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

19.795.573 

6.235.376 

2.196.833 

794.102 

-443.336 

64.697 

KPMG

Honda
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.891.223 

2.444.934 

2.017.450 

971.129 

67.557 

-32.119 

318.179 

KPMG

Intesa Sanpaolo 
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

3.083.920 

238.436 

355.446 

357.812 

7.715 

-24.016 

23.358 

EY

Industrial Brasil-BIB
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.109.509 

3.970.620 

656.541 

22.183 

-81.417 

74.546 

KPMG

Itaú Unibanco (Holding)
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

2.166.019.000 

819.074.000 

152.239.000 

43.273.000 

-24.836.000 

24.988.000 

PWC

Indusval (Voiter)
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.112.856 

688.171 

229.726 

8.626 

-85.423 

-56.716 

PWC

J. P. Morgan 
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

106.745.937 

1.662.389 

1.078.796 

7.128.029 

1.314.689 

-807.606 

1.119.019 

PWC

John Deere
INDAIATUBA • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

9.734.108 

8.957.076 

846.580 

30.269 

-42.343 

220.219 

Deloitte

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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Lage Landen
PORTO ALEGRE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.310.064 

2.548.253 

4.999.001 

655.085 

1.303 

-64.543 

137.455 

PWC

Luso Brasileiro
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

2.098.901 

1.490.368 

277.502 

8.621 

-36.186 

28.420 

EY

Keb Hana
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.205.654 

294.970 

196.811 

952 

-8.610 

12.490 

KPMG

Mbanco (Marisa)
BARUERI - SP • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.203.024 

522.323 

5.059 

367.688 

73.396 

-16.786 

38.983 

EY

Komatsu
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

574.084 

480.320 

97.472 

434 

-7.266 

10.065 

KPMG

Mercantil Br
BELO HORIZONTE • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

12.423.365 

3.399.796 

5.016.057 

2.606.505 

352.594 

-500.440 

184.487 

PWC

Mercedes-Benz
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

15.093.267 

6.782.293 

7.536.408 

1.332.728 

19.320 

-83.417 

149.814 

KPMG

Mizuho
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

11.898.300 

1.114.566 

460.398 

45.565 

-47.088 

59.084 

EY
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Modal
RIO DE JANEIRO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.996.603 

536.533 

616.519 

410.787 

-173.885 

147.007 

PWC

Moneo
CAXIAS DO SUL • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

799.482 

269.984 

470.775 

86.213 

647 

-8.319 

22.788 

PWC

Morgan Stanley
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

20.365.278 

1.786.757 

708.311 

-620.542 

459.755 

KPMG

MUFG - Tokyo Mitsubishi
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

26.797.070 

1.845.293 

660.829 

27.073 

-116.425 

50.933 

Deloitte

NBC Bank
PORTO ALEGRE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.784.122 

1.492.819 

264.857 

1.702 

-19.497 

35.059 

BDO

Neon
BELO HORIZONTE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

2.507.632 

285.671 

188.743 

-276.502 

-542.248 

PWC

Nordeste
FORTALEZA • INSTIT. INDEPENDENTE • PÚBLICO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

60.302.033 

9.901.066 

5.186.205 

5.004.147 

2.766.490 

-2.290.498 

1.618.493 

EY

Nubank
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

110.590.012 

33.317.267 

0 

5.648.555 

-892.192 

KPMG

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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Original  
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

28.672.525 

9.062.209 

3.094.184 

785.441 

-899.105 

-1.058.435 

KPMG

Ourinvest
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.216.910 

12.203 

0 

268.378 

24.655 

-79.962 

21.210 

KPMG

PagBank PagSeguro
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

30.884.828 

701.452 

215.538 

389.729 

10.417.576 

-487.099 

1.183.668 

PWC 

Omni
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

5.432.458 

4.401.057 

1.690.350 

214.398 

-86.261 

106.814 

KPMG

Pan
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

47.903.562 

31.811.074 

10.488.930 

743.409 

-785.367 

774.576 

PWC

Paraná 
CURITIBA • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.800.320 

1.679.462 

4.006.413 

1.294.563 

620 

-84.936 

123.681 

KPMG

PicPay
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

10.313.066 

727.245 

365.744 

-581.823 

-1.149.320 

KPMG

Pine
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

15.307.584 

3.675.546 

990.789 

33.918 

-89.523 

5.942 

PWC
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PSA Finance
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.761.982 

1.009.129 

648.804 

184.271 

11.053 

-25.919 

26.749 

PWC

Rabobank
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

46.197.076 

10.734.623 

12.910.367 

4.130.988 

135.869 

-269.927 

715.354 

PWC

Randon
CAXIAS DO SUL • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.564.427 

1.205.325 

100.451 

226.514 

-32.132 

47.825 

EY

Porto Seguro
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

13.809.018 

2.921.729 

1.209.171 

1.391.573 

1.337.920 

-145.997 

302.660 

PWC

Rendimento
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

3.531.608 

661.698 

161.200 

442.567 

221.688 

-185.889 

84.842 

EY

Rodobens
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.226.727 

740.076 

1.436.036 

1.025.471 

0 

0 

115.700 

PWC

Safra 
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

234.350.630 

135.185.749 

16.100.362 

1.469.320 

-3.406.857 

2.150.463 

Deloitte

Santander 
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

987.856.732 

141.069.356 

239.240.166 

98.742.398 

18.907.998 

-6.733.689 

15.374.778 

PWC

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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Scotiabank
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

14.120.436 

1.928.790 

808.893 

21.015 

-86.148 

196.183 

KPMG

Semear
BELO HORIZONTE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.143.704 

661.493 

85.206 

182.286 

4.587 

-21.524 

14.011 

Baker Tilly Br

Scania
S. BERNARDO DO CAMPO • INSTIT. INDEP. • PRIV. ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

6.553.107 

2.430.435 

4.010.090 

576.051 

8.431 

-30.157 

77.541 

EY

Sicredi
PORTO ALEGRE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

197.573.755 

127.048.187 

16.959.588 

3.353.626 

-3.931.978 

4.766.561 

EY

Société Générale
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

23.439.974 

704.412 

1.639.270 

79.403 

-104.548 

42.661 

EY

Sofisa
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

10.095.589 

5.625.389 

978.678 

63.119 

-129.274 

160.099 

Deloitte

Sumitomo
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.545.054 

1.688.319 

720.512 

48.331 

-77.245 

156.007 

KPMG

SuperDigital
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

526.201 

241.716 

9.302 

60.540 

-35.748 

-43.129 

PWC
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Topázio
PORTO ALEGRE • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.815.728 

104.975 

422.198 

90.122 

-29.965 

31.509 

KPMG

Toyota 
SÃO PAULO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.812.257 

3.482.570 

3.472.390 

1.165.036 

49.253 

-65.362 

244.607 

PWC

Tribanco
UBERLÂNDIA • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO NACIONAL

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

4.488.994 

1.805.032 

0 

551.449 

249.725 

-123.263 

51.537 

KPMG

Volkswagen
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

27.977.870 

10.933.170 

12.461.989 

3.188.496 

241.604 

-3.732 

322.566 

EY

Volvo
CURITIBA • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

8.720.633 

8.447.770 

775.289 

150.058 

-46.034 

138.904 

Deloitte

Western Union Br
SÃO PAULO • CONGLOMERADO • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

219.932 

113.967 

67.771 

-49.071 

16.711 

EY

XP
RIO DE JANEIRO • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

139.340.402 

12.819.627 

7.440.111 

6.196.465 

3.592.460 

PWC

Yamaha
GUARULHOS • INSTIT. INDEPENDENTE • PRIVADO ESTRANGEIRO

Total de Ativo

Operação de Crédito             

Operação de Créd. Longo Prazo    

Receitas Intermed. Financeiras

Receitas Prestação Serviços e Tarifas

Despesas de Pessoal

Lucro/Prejuízo Líquido do Período

Auditoria

1.886.373 

736.189 

970.968 

443.247 

162.170 

-49.982 

110.117 

EY

dados gerais dos principais bancos 
(em milhares de reais)
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