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editorial

Gustavo Fosse
Diretor Setorial de Tecnologia e
Automação Bancária da FEBRABAN

A conta na palma da mão

O

cliente bancário sente cada vez
mais confiança e segurança para fazer
transações financeiras pelos canais digitais, especialmente pelo mobile banking, meio
que permite ao usuário levar o seu banco dentro
de um smartphone para onde ele quiser. A conveniência de pagar contas, fazer transferências e
até contratar crédito extrapolou os limites dos
horários das tradicionais agências bancárias, para
acompanhar as características intrínsecas da chamada economia digital.
Nesta edição de nossa revista, trazemos
como destaque os resultados da Pesquisa
FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018, com
dados do ano passado, divulgados pela Federação Brasileira de Bancos no início do mês de
maio. As operações com mobile banking, que já
havia ganhado a preferência do brasileiro para
suas transações bancárias em 2016, registraram
no último ano resultados bem relevantes: a
quantidade de transações com movimentação
financeira cresceu 70% na comparação com
2016; neste período, as transferências de TED
e DOC passaram de 277 milhões para 401 milhões; e pagamentos de contas, que em 2016
foram 479 milhões, no ano passado somaram
889 milhões de transações.
Os resultados obtidos também são consequência do forte investimento dos bancos em
tecnologia da informação, que aumentou no
ano passado e voltou ao patamar tradicional
de R$ 19,5 bilhões. Desse total, 50% foram
direcionados para despesas e investimentos com

software, o que ajuda a entender o crescimento
registrado pelo mobile banking.
A pesquisa também revelou que o total
de contas correntes abertas por meio do smartphone dobrou em 2017 e chegou a 1,6 milhão,
uma média de quase 4,4 mil contas abertas por
dia somente pelo celular. O número representa
um salto de 171% em relação ao ano anterior,
quando 591 mil contas foram criadas através
do mobile banking.
A conta digital marcou o início do vínculo
de muitos clientes com as instituições financeiras e uma exigência dos consumidores que
pedem processos mais ágeis, simples e menos
burocratizados na relação com os bancos. Foi
a partir da resolução 4.480, de 25 de abril de
2016, que o Banco Central permitiu a abertura
e o encerramento de contas bancárias por meio
eletrônico sem a necessidade de o correntista ir
a uma agência física.
Nesta edição de nossa revista também teremos reportagens com as novidades já confirmadas para o 28º CIAB FEBRABAN, que neste
ano ocorre entre 12 e 14 de junho. Várias palestras já foram confirmadas para o evento, como
painéis que abordarão o impacto e a influência
de tecnologias como blockchain, open banking
e inteligência artificial na velocidade das transformações do sistema financeiro nos próximos
anos. Além disso, uma matéria traz as 17 fintechs
e insurtechs selecionadas para o nosso congresso
de TI e informações da 2ª edição do Hackaton.
Uma excelente leitura a todos! n
revista CIAB FEBRABAN
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A disparada do mobile banking
Por Adriana Mompean

Investimentos em tecnologia levam a forte aumento
no uso do smartphone para transações financeiras

C

om o banco na palma da mão, a qualquer hora e em qualquer lugar, graças
ao mobile banking, os brasileiros estão
aumentando de forma acelerada o uso dos
aparelhos celulares para movimentações financeiras por meio dos aplicativos bancários. A
facilidade de uso dos apps, a conveniência e a
confiança na segurança do sistema fizeram com
que as transações com movimentação financeira crescessem 70% em relação a 2016, segundo
dados da Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia
Bancaria 2018 (ano-base 2017), divulgada em
3 de maio pela Federação Brasileira de Bancos.
O aumento no uso dos celulares para
movimentar dinheiro virtualmente é uma das
consequências do forte investimento dos bancos em tecnologia da informação, que, apesar
da lenta recuperação da atividade econômica
no país, aumentou no ano passado e voltou ao
patamar tradicional de R$ 19,5 bilhões, um
aumento de 5% em relação ao ano anterior,
segundo dados da pesquisa. Os gastos feitos
pelo setor financeiro em TI equivalem aos do
governo, que é historicamente o ator que mais
investe nessa área. Bancos e governo representam, cada um, 15% dos investimentos em tecnologia no país – no caso do setor bancário,
um resultado que está dois pontos percentuais
acima da média mundial, de 13%.
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As transações bancárias seguem em crescimento no Brasil
Em bilhões de transações
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Mobile banking já representa mais de um terço das transações bancárias
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Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018
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As transações com movimentação financeira nos apps bancários passaram de R$ 1,0
bilhão para 1,7 bilhão no ano passado. Outros resultados obtidos na pesquisa também
impressionam: o canal mobile banking registrou 225 milhões de contratações de crédito
no ano passado, alta de 141% na comparação
com 2016. Os clientes bancários também fizeram 889 milhões de pagamentos de contas
em 2017, um crescimento de 85% em relação
ao levantamento anterior. “Os resultados mostram que o mobile banking conquista cada vez
mais a confiança de nossos clientes em suas
transações bancárias”, afirma Gustavo Fosse,
diretor setorial de Tecnologia e Automação
Bancária da FEBRABAN.
De acordo com o estudo, realizado pela

consultoria Deloitte - com a participação de
24 bancos que representam 91% dos ativos da
indústria bancária do país -, as operações bancárias realizadas pelo mobile banking (incluindo
movimentações financeiras e transações sem
movimentação financeira) registraram crescimento de 37% no ano passado. De um total
de 71,8 bilhões de transações feitas no país,
25,6 bilhões foram feitas pelos aplicativos bancários de smartphones, totalizando 35% do
total. Este meio digital tornou-se o preferido
pelos brasileiros em 2016, quando as operações
pelos smartphones ultrapassaram as feitas no
internet banking, agências e terminais de autoatendimento pela primeira vez.
“No ano passado, a pesquisa mostrou,
novamente, uma migração de operações que

Canais tradicionais tiveram leve queda no número de transações
Tipos de transações em bilhões
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Contas internet e mobile banking
Total de contas ativas com alguma movimentação nos últimos seis meses
Contas mobile banking
(em milhões)*
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(em milhões)*
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*Amostra de 21 bancos

antes eram realizadas por outros meios de atendimento para o mobile banking, reforçando,
mais uma vez, a tendência de crescimento deste
canal”, destaca Fosse.
Do total de investimentos e despesas em
tecnologia, 50% destinaram-se ao desenvolvimento de software, 32% ao hardware, 18% a
telecomunicações. “Além da constante preocupação com a segurança, os resultados também
revelam que os bancos buscam a melhorar
a experiência do usuário quando se trata da
utilização dos canais digitais”, afirma Gustavo
Fosse. Como exemplo, o executivo cita melhorias na navegabilidade, interfaces cada vez
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mais intuitivas dos aplicativos, e o aumento
constante de serviços bancários disponíveis
para os clientes nos aplicativos.
Juntos, mobile banking e internet banking
responderam por 58% do total de transações
feitas no país, percentual que vem crescendo
nos últimos anos. Em 2011, as operações pelos meios digitais representavam 38% do total.
A pesquisa também revelou os investimentos
feitos por uma amostra de 20 bancos em inovações e novas tecnologias: 80% dos bancos
investem em inteligência artificial/robotics;
80% das instituições financeiras investem em
analytics; e 75% em blockchain.

tecnologia

Investimentos e despesas em tecnologia

em bilhões de Reais (R$)
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Canais tradicionais
No final de 2017, havia, em todo o país,
21,8 mil agências, segundo dados do Banco
Central. É uma redução, ante 23,4 mil no
ano anterior, que se deve à readequação e
redefinição de papel das agências, que agora se dividem entre agências tradicionais
e as dedicadas a atendimento e consultoria, modelo mais adequado ao crescimento
exponencial dos canais digitais. O estudo
mostra que triplicou o número de novas
agências adaptadas ao novo modelo digital,
que passaram de 101, em 2016, para 373 no
ano passado.

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2018

Total de gastos
em tecnologia

“Acredito que, por mais que se automatizem os processos, a relação humana jamais
deixará de existir”, afirma Fosse. “Neste contexto, a agência se torna um grande diferencial
de disputa do mercado.”

Mais resultados da Pesquisa
FEBRABAN de Tecnologia Bancária
2018 podem ser acessados
no site do CIAB FEBRABAN
(www.ciab.org.br).

revista CIAB FEBRABAN
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Bancos abrem 1,6 milhão de
contas pelo celular em 2017
Por Claudia Rolli

Expansão das contas digitais foi acima de 170%
em relação ao volume de 591 mil contas criadas
em 2016 no mobile banking
CONTAS INTERNET
E MOBILE BANKING*
Contas abertas através do
internet banking

26 mil em 2017
776 mil em 2016

Contas abertas através do
mobile banking

1,6 milhão em 2017
591 mil em 2016

*Amostra de 8 bancos
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Divulgação

A

facilidade e a comodidade de abrir
uma conta corrente pelo celular, sem
a necessidade de ir presencialmente a
uma agência tradicional, fez com que a abertura de contas digitais quase triplicasse em 2017,
totalizando 1,6 milhão no ano passado - uma
média de quase 4.400 abertas por dia. O número representa um salto de 171% em relação
ao ano anterior, quando 591 mil contas foram
criadas somente através de smartphones.
A informação consta na mais recente pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária e
se refere às contas correntes 100% digitais de
oito instituições financeiras, entre elas quatro
dos maiores bancos do país. Se considerado o
período acumulado de abril de 2016 até março
deste ano, porém, esse número é bem maior:
são 2,88 milhões de contas digitais em cinco
instituições financeiras. Foi a partir da resolução 4.480, de 25 de abril de 2016, que o Banco
Central permitiu a abertura e o encerramento
de contas bancárias por meio eletrônico, sem
a necessidade de ir a uma agência física.
Banco do Brasil, Bradesco, Original e
Banco Inter pretendem chegar até dezembro
com 4,72 milhões de contas digitais, incremento de 70% sobre as 2,78 milhões de contas que
essas quatro instituições, somadas, têm hoje.
O assunto é tão estratégico que uma parte
das instituições financeiras não divulga dados
atualizados das contas digitais nem metas de
abertura de contas pelo mobile banking para
este ano - caso do Santander e do Itaú Unibanco, que mantêm sob sigilo os números de
sua transformação digital.
Enquanto alguns bancos tratam o tema
com sigilo, outros mostram planos ambiciosos para ampliar a base de clientes digitais. O
Banco do Brasil tem 1,7 milhão de contas online abertas desde novembro de 2016 e espera
chegar a 3 milhões até dezembro.

Oito em cada dez clientes que abrem contas pelo aplicativo do BB têm entre 18 e 40
anos. São Paulo é o Estado que lidera a abertura, com 300 mil contas digitais. Em seguida
estão Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito
Federal, Bahia e Maranhão.
A Conta Fácil digital BB, em versão
gratuita ou pacote de R$ 9,90 mensais, representa 40% do total de contas criadas na
instituição, na média. Mas o índice chega a
56% em algumas localidades, como no Maranhão. O app do Banco do Brasil permite

Jeferson Honorato,
superintendenteexecutivo do
Next, diz que os
jovens querem ter
nas plataformas
financeiras o
mesmo tipo de
experiência que
encontram no
Facebook, no
WhatsApp ou no
Spotify

revista CIAB FEBRABAN
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Adriano Assis
Matias, diretor de
Transformação
Digital da Caixa, diz
que o banco espera
uma migração
gradual para o canal
digital, sobretudo
no segmento jovem
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fazer, desde maio de 2017, o upgrade da conta
simplificada (com movimentação de até R$ 5
mil mensais) para uma mais completa – para
isso, o correntista deve fornecer informações
de renda e comprovar residência.
A documentação é analisada em até três
dias úteis e, se aceita, ele pode obter crédito,
investir, e administrar a conta sem restrição de
limite de movimentação mensal. Até agora,
150 mil contas já foram convertidas por esse
canal; 14% dos que fizeram o upgrade pelo app
são universitários.
“O resultado de abertura de contas digitais
em 2017 chegou perto da nossa estimativa [em
março do ano passado era de 1,8 milhão], com
aproximadamente 1,5 milhão de contas abertas
via app, demonstrando o alto grau de aceitação
ao serviço”, afirma Flávio Morais, gerente-executivo na Diretoria de Clientes Pessoas Físicas
do BB para a revista CIAB FEBRABAN. “Para
2018, a expectativa é ultrapassar a marca de 3
milhões de contas inteiramente digitais.”
A expansão das contas digitais também
se explica pelo maior número de usuários

dos aplicativos bancários. Em fevereiro deste
ano, o app do Banco do Brasil tinha 15,6
milhões de usuários, crescimento de 156%
sobre os 6,9 milhões de 2015. Acessado por
mais de quatro milhões de pessoas todos os
dias, o app é responsável por 51% das transações feitas na instituição.
Os avanços digitais acontecem não só
nas contas correntes, mas na forma como
as instituições se relacionam com quem usa
os seus serviços. Há dois meses, o Banco do
Brasil, por exemplo, anunciou que testa, com
mil clientes, consultas de transações bancárias
diretamente pelo Messenger, do Facebook,
sem que eles precisem acessar o app ou entrar
no internet banking.
A solução combina as funcionalidades do
Messenger com a plataforma de inteligência artificial do sistema Watson, da IBM, ao atender
os clientes. Eles fazem as transações por meio
de robôs chamados chatbots – programas de
inteligência artificial que funcionam em aplicativos de bate-papo (chat) para receber pedidos
em forma de mensagens.

tecnologia

Bradesco Next
100 mil contas digitais*

Meta: 500 mil até dezembro de 2018
3 opções de pacotes: plano Na Faixa, com conta corrente e cartão de
crédito Visa Internacional grátis; os universitários, além do plano, têm
linha de crédito disponível para utilizar quando precisarem e descontos
em cursos de idioma e app de transporte, entre outros; há ainda outro
plano no qual o cliente tem opção de cartão Gold e/ou Platinum, com
programa de fidelidade
3 o que oferece: funcionalidades para ajudar a planejar orçamento do
cliente (separa gastos por categoria), organizar viagens, fazer vaquinhas
(para preparar eventos como churrasco, festa, comprar presentes), além de
descontos em serviços como Cinemark, Uber e 40 empresas parceiras
3 o que permite: clientes Next acessam o app sem usar a franquia
do pacote de dados móveis do seu celular (3G grátis) e gerentes
consultores estão disponíveis 24 horas todos os dias por meio do chat
e redes sociais para auxiliar o cliente
*abertas desde junho de 2017

Banco do Brasil - Conta Fácil BB
1,7 milhão de contas digitais*

Meta: 3 milhões até dezembro de 2018
3 opções de pacote: Conta Fácil Gratuita (sem tarifas e com serviços limitados
por mês) e Conta Fácil Bônus, com tarifa de R$ 9,90 mensais, que podem ser
convertidos em R$ 10 em bônus para celulares pré-pagos, e cesta maior de
serviços; as contas têm limite de R$ 5 mil de movimentação mensal
3 upgrade da conta: é permitido desde maio de 2017, com a conversão da
Conta Fácil em uma conta corrente completa; 150 mil contas já foram
convertidas por esse canal
3 o que é preciso: enviar comprovantes de renda e residência digitalizados
pelo app; a documentação é analisada em até três dias úteis e permite
acesso a produtos de crédito e investimento, sem restrição de limite de
movimentação mensal
3 microempreendedores: abertura de Conta Fácil para MEI é feita pelo
app, com uso imediato; os demais clientes PJ podem iniciar o processo
de abertura de conta corrente pelo portal do BB e finalizar na agência
*abertas desde novembro de 2016; somente em 2017 foram 1,5 milhão
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O QUE VEM POR AÍ
3 ampliação dos chamados
“mimos”, que são benefícios,
como descontos e vantagens
na utilização de serviços de
empresas parceiras, como
Uber, Cuponeria, Natura,
iPlace, Cinemark, Hoteis.com,
Parafuzo, Ingresso Rápido e
Livraria Cultura, entre outros;
hoje são 60 ofertas com 40
empresas parceiras

O QUE VEM POR AÍ
3 clientes poderão realizar
consultas bancárias
(extratos de conta e
informações de cartões de
crédito) e diretamente pelo
Messenger do Facebook,
sem recorrer ao app ou
internet banking

tecnologia

Santander
30% das contas do banco são digitais*
3 opções de pacotes: o cliente
escolhe a conta entre os pacotes
oferecidos pelo banco; que abre
conta na agência ou de forma digital
possui os mesmos benefícios, sem
diferença nos planos e tarifas
3 o que permite: rede digital com
gerentes de relacionamento
trabalhando em horário estendido,
das 8h até as 20h, de segunda a
sexta-feira, com atendimento por
telefone, e-mail e chat para garantir
flexibilidade e autonomia ao cliente

O QUE VEM POR AÍ
3 novos produtos e serviços para os clientes, inclusive digitais,
com diferentes formas de atendimento
3 o banco trabalha com wearables com o Santander Pass, que
permite que o cliente use os serviços por meio de pulseiras e
chips no vestuário e faça pagamentos sem o uso de cartões
3 ampliação do número de clientes que usam mobile e internet
banking; hoje são 38%

*O banco não revela números de contas abertas pelo celular desde o lançamento em abril de 2017 nem a meta para 2018

Caixa
o projeto de abertura de contas digitais está em fase de teste

Meta: 10% das contas abertas em média por mês devem ser nessa modalidade
3 como abrir a conta: clientes usuários
de smartphone Android podem enviar
proposta de abertura de conta corrente
pessoa física por meio do aplicativo de
“Abertura de Conta”
3 o que fazer: o aplicativo está em fase
piloto para abrir conta de forma 100%
digital, sem que o cliente vá a uma
agência física; basta preencher um
formulário e cadastrar senha da conta;
é preciso comprovar renda
3 opções de pacotes: o cliente escolhe
se quer contratar uma cesta de
serviços ou não e também customiza
sua proposta de abertura de conta,
enviada pelo app

O QUE VEM POR AÍ
3 criação de conta digital
para micro e pequenos
empreendedores em fase de
prospecção
3 possibilidade de o cliente
poder fazer transações
financeiras em redes sociais
está em teste; algumas
delas estão previstas para
2018
3 ampliação do número de
clientes que usam meios
digitais; hoje são 13 milhões,
sendo 80% deles usuários
do mobile

revista CIAB FEBRABAN
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Itaú Unibanco
100 mil contas digitais até fevereiro de 2017*
3 como abrir a conta: a abertura da conta de forma 100% digital é feita por meio
do app abrecontas e não é necessário ir até uma agência
3 o que fazer: é preciso criar perfil no app, enviar fotos de documentos de
identificação, comprovante de endereço, assinatura e tirar selfie; o cliente escolhe
a agência de relacionamento e cria uma senha para uso do cartão após a aprovação
da conta; a abertura será confirmada por SMS e e-mail em até três dias úteis
3 opções de pacotes: o cliente escolhe produtos e serviços; há pacotes com
mensalidade gratuita (essencial) até o Uniclass (valor varia com opções escolhidas)
*O banco não revela números por questões estratégicas. Informações fornecidas até março de 2017

Inter
379,2 mil contas digitais até dezembro de 2017
Meta: 1 milhão de contas até final de 2018*

3 opções de pacotes: a conta para pessoas físicas é
totalmente gratuita sem tarifas de manutenção nem para
transações bancárias

Original
600 mil contas digitais
desde 2016
Meta: 216,8 mil até dezembro de 2018
opções de pacotes: o cliente paga
R$ 9,90 mensais e tem direito a
serviços ilimitados por um ano,
como transferências, extratos,
saques; após esse período, é possível
optar por pacotes ou tarifas avulsas
O QUE VEM POR AÍ
3 o banco tem planos para oferecer
conta digital para pequenos
empreendedores e MEIs, e a entrega
está prevista para este ano
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3 o que oferece: para PJs, existe a Conta Digital PRO,
conta corrente empresarial 100% digital e gratuita, para
movimentações bancárias via Internet Banking, com isenção
total de tarifas
3 microempreendedores: podem ter a conta corrente 100%
digital e gratuita, com serviços bancários que incluem até
depósitos de cheque por imagem epodem ser feitos por
meio do app ou internet banking
*Informação publicada em maio de 2017. O Banco Inter lançou a conta digital em 2014 e não comenta números
porque se prepara para seu IPO

tecnologia

Na primeira fase, é possível consultar extratos da conta corrente e informações sobre
cartão de crédito (fatura, pedir segunda via e
liberar o uso). “A novidade é oferecer os nossos
serviços ao cliente na interface de preferência
dele, sem necessidade de ir até um ambiente
do banco”, afirmou Gustavo Fosse, diretor de
Tecnologia do BB, durante o anúncio da solução. “O objetivo é levar ainda mais facilidade,
com relacionamento baseado na inovação, na
confiança e promover a facilidade de acesso.”
Com foco nos millennials (jovens entre 18
e 35 anos e que representam 30% da população), o Bradesco lançou suas contas digitais por
meio da plataforma digital Next. “Essa geração
quer que os serviços financeiros se adaptem à
sua realidade, oferecendo fluidez, autonomia
e tecnologia”, diz Jeferson Ricardo Garcia Honorato, superintendente-executivo do Next.
“Querem ter nas plataformas financeiras o
mesmo tipo de experiência que possuem em
outras plataformas digitais, como Facebook,
WhatsApp, Spotify”, acrescenta.
São 100 mil contas digitais abertas e ativas
desde junho passado e 420 mil em processo
de adesão. A meta do banco é encerrar este
ano com meio milhão de contas ativas digitais. Com opção de pacote “Na Faixa”, como
o próprio nome diz, o cliente recebe cartão
de crédito internacional grátis, além de uma
série de benefícios. Universitários têm linha
de crédito disponível e descontos em cursos e
em app de transporte. Há outros planos que
variam de acordo com os serviços.
Para atrair os jovens, o app do Next apostou em funcionalidades como planejamento
orçamentário, organização de viagens e até
promoção de vaquinhas virtuais (para eventos
como churrasco, festa e compra de presentes),
além de descontos em cinemas e parcerias com
40 empresas. “O Next possui uma sofistica-

da plataforma de analytics, com algoritmos
preditivos”, afirma Honorato. “Ela é capaz
de mapear todo o comportamento do cliente,
antecipar ações e sugerir as melhores soluções
para a gestão do dinheiro.”
Além de permitir que os clientes acessem
o app sem gastar o pacote de dados de seus
celulares, o Bradesco investe na ampliação do
que chama de “mimos” (descontos e vantagens na utilização de serviços) aos correntistas.
O aumento no volume de transações do app
Next chama a atenção, segundo o banco. Em
dezembro passado, foram 320 mil transações
registradas. Em janeiro; 1,2 milhão e a previsão
para março era chegar a 1,6 milhão.
“Mais de 70% das pessoas que estão iniciando a relação com o Next não eram correntistas da organização Bradesco; ou seja,
estamos endereçando esse novo mercado
altamente fluído e conectado”, diz o superintendente-executivo do Next.
Três em cada dez contas do Santander já
são digitais. Mas os números absolutos são confidenciais. A instituição revela ainda que 38%
de seus clientes são adeptos de transações por
mobile e internet banking. “Temos incrementado exponencialmente a quantidade de contas
abertas pelo celular, desde o seu lançamento
em abril de 2017”, diz Alexandre Zancani, diretor da Plataforma Multicanal do Santander.
“A quantidade de contas abertas ( neste ano)
já representa 30% do total de 2017.”
O executivo também destaca a facilidade
e a comodidade da conta digital para atrair
novos clientes. “A abertura de conta corrente
de forma digital foi desenvolvida para que
potenciais clientes consigam iniciar um relacionamento com o Santander de forma mais
prática e ágil, pois é possível abrir uma conta
em qualquer lugar usando apenas o tablet,
celular ou desktop.”
revista CIAB FEBRABAN
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São 8,6 milhões de clientes digitais, de
acordo com o balanço mais recente do banco,
do 4º trimestre de 2017 – expansão de 35% em
relação ao mesmo período de 2016. Para chegar
a esse resultado, uma das práticas é o reforço da
segurança nos canais digitais, com ações que vão
desde a comunicação imediata com o cliente
(se qualquer anormalidade é percebida) até a
adoção de novas tecnologias – principalmente
para o mobile, considerando que o volume de
transações cresceu duas vezes mais no período
de dezembro de 2016 sobre igual mês de 2017.
Os smartphones, por exemplo, têm uma
identificação única por device (dispositivo que
informa a localização do celular em caso de perda ou roubo); o Touch ID é usado para acessar
o app do banco, além de outras soluções como
outras aplicações de biometria e o uso de SMS
(para informar movimentações da conta e do
cartão). “A tendência é que o banco cada vez
mais invista nos canais digitais; e, nesse cenário, o mobile é peça fundamental da evolução
no atendimento ao cliente, porque ele está com
o celular na mão o tempo todo”, diz o executivo do Santander. “Levar o banco para o seu
celular é permitir que o cliente escolha o canal
com o qual quer se relacionar com o banco.”
O Santander também investe em wearables (“vestíveis”), com o Santander Pass, que
permite ao cliente fazer pagamentos por meio
de pulseiras e chips na roupa, sem a necessidade
de utilizar cartões.
O Itaú Unibanco também mudou de estratégia e não revela mais números de contas
nem de clientes digitais. Em março do ano
passado, 100 mil contas foram criadas por meio
do app abreconta, e a previsão para 2017 era de
um milhão de contas abertas de forma digital.
O banco computava até o segundo trimestre do ano passado 13,6 milhões de clientes digitais, incremento de 11% sobre o mesmo período
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de 2016, de acordo com o Radar Itaú de Tecnologia, estudo elaborado pelo próprio banco.
Os números certamente devem ter se expandido de forma expressiva, e os dados do
balanço do 4º trimestre do Itaú Unibanco
dão pistas disso. O número de agências digitais passou de 94, no final de 2015, para 160
em dezembro de 2017. Em contrapartida, o
de agências físicas recuou de 3.821 para 3.520
no período. “No Brasil, a redução anual no
número de agências físicas e o aumento da
quantidade de agências digitais está em linha
com o perfil dos nossos clientes, que vêm demandando cada vez mais atendimento por
meio de canais digitais”, informa o banco no
demonstrativo financeiro.
Na Caixa, o projeto de abertura de contas 100% digitais está em fase de teste. Além
da conta para pessoas físicas, o banco quer
oferecer essa modalidade para micro e pequenos empreendedores. “Os usuários de smartphone com sistema operacional Android já
conseguem enviar a proposta de abertura de
conta corrente (pessoa física) por meio do app
Abertura de Conta. Mas ainda não há previsão
do mesmo serviço para a modalidade iOS”, informa Adriano Assis Matias, diretor de Transformação Digital da Caixa.
A possibilidade de fazer transações financeiras em redes sociais também está nos planos
da instituição e algumas delas estão previstas
para 2018. Hoje, 13 milhões de clientes utilizam os canais digitais da Caixa, sendo 80%
usuários do mobile. O número de usuários do
celular cresceu 180% entre 2016 e 2017, enquanto o volume de transações subiu 95% no
período. “Estimamos uma migração paulatina
para o canal digital, sobretudo no segmento
jovem mais adepto a soluções de atendimento
remotas”, diz Matias.
Com o avanço de usuários nesses canais, a

instituição investe cada vez mais em segurança
dos meios digitais e prevenção de fraudes e
lavagem de dinheiro. “Grande parte dos investimentos em tecnologia da Caixa são direcionados à implementação de inovações em canais
digitais, inclusive com a criação, em 2017, da
Diretoria de Transformação Digital.”
Entre os bancos digitais, o Original e o Inter também se destacam, com metas arrojadas
para abertura de contas online. Com 600 mil
contas correntes digitais abertas desde 2016,
o Original quer chegar a dezembro com mais
216,8 mil – cerca de 40% a mais sobre as criadas em 2017 - e também oferecer essa modalidade de conta para pequenos empreendedores.
Hoje, o cliente paga R$ 9,90 mensais e
tem direito a serviços ilimitados por um ano,
como transferências, extratos e saques. Após
esse período, é possível optar por pacotes ou
tarifas avulsas.
No Banco Inter (antigo Intermedium)
são 379,2 mil contas digitais e a meta anterior
divulgada pelo banco era chegar ao final deste
ano com um milhão. Como o banco prepara
sua oferta pública inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês), não comenta números.
Em seu site, a instituição informa que a
Conta Digital PRO, para empresas, é 100% digital e gratuita, para movimentações bancárias
via internet banking, com isenção total de tarifas.
Microempreendedores também têm acesso ao
serviço, com a conta corrente digital e gratuita.
A abertura de contas online para os pequenos empreendedores, como os MEIs, foi
aprovada na resolução 4.630 do Conselho
Monetário Nacional (CMN) de janeiro de
2018 e permite conta PJ digital para facilitar
as atividades dos micro e pequenos negócios.
Segundo o Banco Central, a medida faz
parte dos esforços de diversos órgãos federais
para criar condições mais propícias ao desen-
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volvimento das atividades dos MEIs e de inclusão bancária. Não é à toa que a modalidade
chama a atenção das instituições, como BB,
Caixa e outras que já estudam oferecer a conta
digital para esse segmento.
Pesquisa realizada pelo BC no ano passado mostrou que, dos 8,7 milhões de MEIs do
país, somente 19% tinham conta bancária como
pessoa jurídica e só 8% haviam contratado operações de crédito como PJ. O saldo da carteira
de crédito do MEI pessoa jurídica foi de R$
4,2 bilhões em 2016. Já a carteira de crédito da
pessoa física registrada como MEI foi 15 vezes
maior e chegou a R$ 64,6 bilhões. n

A quantidade de
contas abertas
pelo celular
tem aumentado
exponencialmente
e já representam
30% do total de
2017, diz Alexandre
Zancani, diretor
da Plataforma
Multicanal do
Santander

revista CIAB FEBRABAN
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Ciab FEBRABAN seleciona
17 fintechs e insurtechs
para competição
Por Adriana Mompean

Maior congresso de TI para o setor financeiro
da América Latina acontecerá entre 12 e 14 de
junho no Transamerica Expo Center; integrantes
de fintechs vencedoras terão reuniões com
executivos das instituições financeiras para
avaliar possíveis negócios e parcerias

S

oluções tecnológicas que incluem
desde biometria cognitiva – programas
inteligentes de identificação biométrica
- até carteira digital baseada em blockchain para
inclusão financeira serão apresentadas pelas finalistas do Ciab Fintech Day – evento criado
para identificar empresas com potencial para
atuação em parcerias com bancos e instituições financeiras. Foram finalistas nesse evento
do CIAB, neste ano, 17 fintechs e insurtechs
(startups no setor de seguros).
O Ciab Fintech Day de 2018 terá a participação de 14 startups: oito brasileiras, três
latino-americanas, duas canadenses e uma da
Estônia. A etapa brasileira ainda contou com
a seleção de três insurtechs. “Nosso objetivo
é tornar a competição internacional, e, também, mostrar aos bancos opções interessantes
de startups financeiras fora do Brasil”, afirma
Marcelo Assumpção, gerente de Relacionamento de Eventos da FEBRABAN.
As fintechs selecionadas para o CIAB FEBRABAN 2018 serão avaliadas por um júri

de especialistas de grandes bancos e empresas
de tecnologia. As vencedoras terão reuniões
com executivos das instituições financeiras para
avaliar possíveis negócios e parcerias.
A 28ª edição do CIAB FEBRABAN também contará com o Lounge Fintech, uma área
de 500 m² integrada à exposição para estabelecer relacionamento entre fintechs e executivos
de bancos e instituições financeiras. Além disso, será montado no lounge um ambiente para a
demonstração e realização de experiências com
novas tecnologias.
Startups financeiras com estruturas enxutas e forte apoio de novas tecnologias, as
fintechs apostam em tecnologias disruptivas
capazes de transformar a oferta de serviços
financeiros. De acordo com a mais recente
edição do Radar FintechLab, existiam 332
startups atuantes no Brasil no último mês de
novembro. O número representa um crescimento de cerca de 36% em relação às 244
fintechs identificadas em levantamento realizado em fevereiro do ano passado.
revista CIAB FEBRABAN
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FINTECHS E INSURTECHS QUE
ESTARÃO NO CIAB FEBRABAN 2018
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Fintechs

Solução

Banco Digital Maré (Brasil)

Solução de inclusão financeira de meio de pagamento,
inicialmente operando no Complexo da Maré

Biocatch (Brasil)

Biometria cognitiva

Ecosofts Informática (Brasil)

Solução de processamento de imagens capturadas
em campo através de smartphones e com
processamento em tempo real

Expediente Azul (Brasil)

Ferramenta que reúne automaticamente a
documentação de um cliente que quer um empréstimo

Ewally (Brasil)

Carteira digital baseada em blockchain para
inclusão financeira

Fullface (Brasil)

Solução de biometria facial

Kitado (Brasil)

Solução de negociação de dívidas através
de canais digitais

OriginalMy (Brasil)

Solução de gestão de contratos

Sirena (Argentina)

Solução que combina análise de sites e anúncios online
para maior eficiência de gerenciamento de clientes

LenddoEFL (Colômbia)

Análise de risco de crédito para pessoa física
por meio de informações alternativas

Solus Connect (México)

Provedor de tecnologia de autenticação multifactor
adaptativa

Ethoca (Canadá)

Prevenção de fraudes em cartões de crédito

Nanopay (Canadá)

Plataforma de pagamentos em tempo real

Funderbeam (Estônia)

Plataforma de investimentos baseada em blockchain

Insurtechs

Solução

Bitix (Brasil)

Plataforma de e-commerce para planos de saúde

Nearbee (Brasil)

Tecnologia IoT para aprimorar serviços de
monitoramento de ativos e de pessoas

Straton Care Cyber (Brasil)

Comparação e contratação online de seguro cibernético

Inclusão financeira dos
pequenos negócios será
tema do 2º Hackathon
Com o objetivo de aproximar-se cada
vez mais da comunidade de desenvolvedores
e empreendedores engajados na criação de soluções de tecnologia para o segmento bancário,
o CIAB FEBRABAN também realizará neste
ano a segunda edição do Hackathon CIAB FEBRABAN, uma maratona de 48 horas voltada
a pessoas com ideias de soluções disruptivas
para o mercado financeiro. O evento ocorrerá
em 9 e 10 de junho na Digital House, em São
Paulo, e terá como tema principal “A inclusão
financeira dos pequenos negócios”.
Os participantes poderão apresentar soluções em gestão financeira, que organizem
e facilitem aspectos da vida financeira do
negócio, aprimorando a gestão do fluxo de
caixa, do estoque e de fornecedores. Outra
categoria será de soluções que facilitem o pagamento realizado pelos clientes, sejam online
ou no ponto de venda. Ainda será possível
apresentar soluções de inteligência de negócios, que ajudem a empresa na tomada de
decisão, acesso à novos mercados, fidelização
de clientes e aumento de vendas no mercado
online e off-line.
Quatro equipes serão escolhidas para se
apresentarem no CIAB FEBRABAN, em 12 de
junho, onde será decidido o vencedor.
Na primeira edição do evento, os participantes desenvolveram soluções tecnológicas

baseadas em quatro temas: onboarding digital,
autenticação e experiência do cliente; segurança digital e detecção de fraudes; interface de
inteligência artificial e soluções cognitivas para
transações financeiras; (e insights financeiros
através de big data e analytics.
A equipe vencedora – Kibank - elaborou
um aplicativo que oferece aos pais a possibilidade de acompanhar os gastos dos filhos, enquanto
os jovens aprendem a administrar seu próprio
dinheiro. Como prêmio, a Kibank ganhou reuniões com lideranças bancárias e três meses de
residência em um espaço de coworking.
As inscrições estão abertas no site www.
hackatonciab.com.br. (Adriana Mompean)
revista CIAB FEBRABAN
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Blockchain, inteligência
artificial e open banking
são destaques em palestras
Tecnologias como blockchain, inteligência
artificial e open banking serão assunto de palestras já confirmadas pelos organizadores do 28º
CIAB FEBRABAN, considerado o maior congresso de tecnologia da informação da América
Latina, que será realizado, neste ano, entre os
dias 12 e 14 de junho no Transamerica Expo
Center, em São Paulo.
O impacto e a influência destas três tecnologias na velocidade das transformações do
sistema financeiro nos próximos anos serão
tema de um dos painéis do primeiro dia do
congresso de TI. Intitulado “Pilares da Transformação”, a palestra terá a presença de Neil
Hiltz, Global Head of Financial Services Strategy do Facebook; Marie Wieck, gerente geral
de blockchain da IBM; e Sergio Biagini, sócio
da Deloitte Brasil.
O Open Banking, pelo qual os bancos
abrem interfaces de acesso a seus dados e aplicativos para desenvolvedores de soluções tecnológicas, será tema de painéis como “Open Banking pelas Fintechs”, “Open Banking – Modelos
de Colaboração” e “Open Banking – estratégias
de Adoção”, entre outras palestras sobre o as-
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sunto, que passou a fazer parte da política para
o setor na União Europeia, onde o experimento
pioneiro de abertura de acesso de dados dos
bancos a terceiros desperta atenção em todo
o mundo.
A abertura do congresso de TI será feita
por Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, que fará a palestra “Jornada de Transformação”. Nas duas últimas edições do CIAB
FEBRABAN, presidentes dos maiores bancos
brasileiros foram os destaques do congresso de
tecnologia - em 2017, Sérgio Rial, do Santander,
e Paulo Caffarelli, do Banco do Brasil, debateram a transformação digital em suas instituições.
Antes de nomeado presidente do Itaú,
Candido Bracher foi diretor geral da Divisão
de Atacado e membro do Conselho Diretivo e
Comitê de Gestão da instituição. Além disso,
desde 2005, é CEO do Itaú BBA, o braço do
banco para o atacado, investimentos e tesouraria. Bracher ainda foi um dos sócios fundadores
da BBA - Creditanstalt. Por quinze anos, foi
membro do conselho e diretor de Corporate
Banking e TreasuryDivisions do BBA Creditanstalt, até a fusão com o banco Itaú em 2003.

Ben Pring, vice-presidente e diretor do
Centro para o Futuro do Trabalho, da Cognizant
Technology Solutions, fará a palestra de
encerramento do CIAB FEBRABAN 2018
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No primeiro dia do congresso também
está confirmado o painel Fintechgration: Os
Benefícios da Cooperação entre Fintechs e
Bancos, quando serão apresentados projetos
de inovação do setor bancário.

Inovação e desenvolvimento
sustentável
Um dos destaques do segundo dia do CIAB
FEBRABAN (13) será o painel “Perspectivas
do G20 e das Nações Unidas sobre Finanças
Digitais e Desenvolvimento Sustentável”. O
objetivo será debater como as inovações das
instituições financeiras e das fintechs favorecem
o alinhamento do mercado com os objetivos do
desenvolvimento sustentável. Participarão: Fiona Bayat-Renoux, da ONU Mulheres e diretora da Aliança Financeira Digital Sustentável,
parceiros de conteúdo do Grupo de estudos
em Finanças Sustentáveis do G20; e Marcos
Mancini, gerente de Meio Ambiente da ONU.
Outra palestra de destaque do segundo dia
do CIAB FEBRABAN será “Desafios da Transformação Digital nas Instituições Latinoamericanas”, que tem confirmadas as presenças de Tiago
Spritzer, responsável pela área de tecnologia no
Banamex, do México; de Claudio de Oliveira
Borsa, vice-presidente do Banco da Patagônia;
Maurício Minas, vice-presidente do Bradesco; e
de Marino Aguiar, CIO do Santander.
Neste dia, os participantes do Ciab também poderão assistir os painéis “Os desafios de
liderança no mundo digital”; “O ecossistema
de fintechs na América Latina”; “O futuro do
setor de seguros”; e “Cliente 3.0 - Estamos
preparados para atendê-los?”.

O futuro do trabalho
Ben Pring, vice-presidente e diretor do Centro para o Futuro do Trabalho, da Cognizant
Technology Solutions, fará a palestra de en-

cerramento do CIAB FEBRABAN, em 14
de junho. O centro estuda as mudanças no
trabalho e suas futuras transformações devido
ao surgimento de novas tecnologias, práticas e
uma nova categoria de trabalhadores formada
pelas mudanças impostas ao mercado com a
economia digital.
Pring também é coautor do livro “What
To Do When Machines do Everything” (em tradução livre: “O que fazer quando as máquinas
fazem tudo”) e do premiado best-seller “Code
Halos: How the Digital Lives of Things, People,
and Organizations Are Changing the Rules of
Business” (“Código Halos: como a vida digital
das coisas, pessoas e organizações está mudando as regras do negócio”).
Em artigo para a revista Computerworld, da Australia, Pring afirmou que as
organizações precisarão de talentos que possam prosperar em uma economia cada vez
mais digitalizada. “Navegar nessa mudança
será um dos critérios de sucesso que definem os líderes”, disse. “Além disso, como
as tecnologias digitais criam novos modelos
de negócios, novos fluxos de receita e novas
estruturas de custos, indústrias e talentos
precisam se adaptar às novas estruturas e
não trabalhar contra elas.”
De acordo com o futurista, um dos principais desafios das organizações será garantir
que os futuros trabalhadores sejam treinados
com as habilidades que usarão para trabalhar
juntos, de forma colaborativa, com máquinas
e tecnologia. Além disso, as organizações devem se concentrar em ajudar os funcionários
a desenvolver, aperfeiçoar e capitalizar recursos exclusivamente focados no ser humano,
que não podem ser replicados pelo software.
“Tais capacidades incluem colaboração, criatividade, curiosidade, solução construtiva de
problemas e empatia”. (Adriana Mompean)

Pelo 2º ano, congresso
de TI terá pavilhão com
empresas israelenses

Itzhak Reich, cônsul para
Assuntos Econômicos do Israel
Trade & Investment em São Paulo:
“Nosso objetivo é fazer a conexão
de negócios entre empresas
israelenses e brasileiras”
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Referência mundial em soluções e produtos de cibersegurança e conhecido como
o Vale do Silício do Oriente Médio, Israel
é considerado um importante acelerador de
inovações no mundo, berço de empresas de
tecnologia conhecidas mundialmente, como
o aplicativo de trânsito Waze, criado em 2008
no país, e adquirido pelo Google em 2013.
Também apelidada de a “nação das startups”, Israel reúne hoje cerca de 7.000 destas empresas, de acordo com estimativa da
Start-up National Central Finder. As startups
israelenses movimentaram mais de US$ 5 bilhões em 2017, superando o recorde do ano
anterior, de US$ 4,8 bilhões, segundo relatório feito pelo IVC Research Center.
Pela segunda vez, o país contará com um
pavilhão no CIAB FEBRABAN, com a participação de startups que apresentarão produtos
e soluções tecnológicas para o sistema financeiro. O pavilhão de Israel no congresso de TI
é organizado pelo Israel Trade & Investment,
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Histórico e cultura
O que faz Israel ser chamada de a nação das startups? De acordo com Itzhak
Reich, a resposta está ligada a uma combinação de razões, que começam por
fatores como necessidade e localização do país. “Israel é um país muito atacado
em sua base; então, temos que achar soluções de cibersegurança para combater as
ameaças, tanto na área civil como na militar.”
Outros fatores são educacional e cultural. No Exército israelense, onde o
serviço militar é obrigatório, os jovens aprendem sobre ciências da computação e
lidam constantemente com projetos de milhões de dólares nesta área. “Quando
terminam o serviço militar, vão para boas universidades e saem delas com grande
experiência, chegando muito preparados na indústria”, avalia Reich. “Soma-se
a isso um fator cultural, de uma característica da população, que sempre busca
pela solução de desafios e não tem receio de falhas”, afirma. “Tudo isso cria um
ecossistema para a proliferação de startups no país.”
Israel tem parcerias com o Brasil em setores como financeiro, telecom, saúde,
educação e cibersegurança e, segundo Reich, ainda há inúmeras possibilidades de
parcerias em outros segmentos. “No Brasil, existem excelentes startups e o país
está se desenvolvendo muito rápido neste setor”, afirma. “O mercado é grande e as
possibilidades são enormes para quase todos que tiverem boas ideias.”

uma rede de mais de 40 escritórios comerciais
localizados nos principais centros de negócios
ao redor do mundo e que faz parte do Departamento de Comércio Exterior do Ministério
de Economia de Israel.
Até o fechamento desta edição, as empresas israelenses que irão participar do CIAB
informaram que apresentarão durante o congresso de TI soluções de autenticação e análise
de identidade, biometria facial, de segurança
contra ciberataques, plataforma de detecção
de ameaças, dispositivos de bloqueio a hardware maliciosos, solução de análise de internet
e apps, e produto para detectar esquemas de
lavagem de dinheiro e fraudes.
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“Nosso objetivo é fazer a conexão de negócios entre empresas israelenses e brasileiras
em diversos setores, inclusive o de tecnologia”,
afirma Itzhak Reich, cônsul para Assuntos
Econômicos do Israel Trade & Investment
em São Paulo. “O CIAB FEBRABAN é o
mais importante evento de TI do país, com
um público extremamente qualificado, ideal
para realizar este intercâmbio”, acrescentou.
De acordo com Reich, neste ano, o pavilhão de Israel terá uma área maior no CIAB
FEBRABAN e a expectativa é que 12 empresas
participem do congresso, metade com o foco
em fintechs e metade concentrada em cibersegurança. (Adriana Mompean) n

cibersegurança

Compartilhar para proteger
Por Claudia Rolli

Pesquisadora da consultoria Celent defende troca
de informações para aumentar segurança cibernética

C

riar um modelo para compartilhar
informações sobre ameaças de ataques
entre as instituições financeiras é desafiador, mas as recompensas desse intercâmbio
de dados serão consideráveis para quem busca
evitar prejuízos aos bancos e a seus clientes. E
mais: esse compartilhamento pode ser a arma
mais forte do setor bancário contra a “enxurrada” de incidentes cibernéticos que ocorrem em
todo o mundo. A avaliação é da pesquisadora
norte-americana Joan McGowan, analista em
finanças da consultoria Celent, com 18 anos de
experiência em tecnologia e estratégias de crescimento para os mercados financeiros globais.
Por aqui, o compartilhamento de dados
também é recomendado pelo Banco Central,
na resolução prestes a ser divulgada para estabelecer uma política de segurança cibernética
no Brasil. A medida já conta com apoio dos
bancos e de entidades do setor, que encaminharam sugestões para regular o tema.
Joan McGowan trabalhou como estrategista sênior para os principais fornecedores de tecnologia de serviços financeiros e assessora bancos
e cooperativas de crédito em todo o mundo,
com foco em risco operacional, gerenciamento
de risco de terceiros, além de segurança e análise
de dados. A seguir, leia entrevista que ela concedeu à revista CIAB FEBRABAN.

Quais são as medidas mais urgentes para
se adotar uma política de segurança cibernética eficiente no setor financeiro?
Joan McGowan – Uma das ações mais urgentes que uma instituição financeira deve
empreender é mover a segurança cibernética,
para além da barreira da tecnologia da informação. Tratar o risco cibernético apenas
como um problema de TI é perigoso e limitado. Embora as instituições tenham implementado firewalls [dispositivo de segurança
da rede de computadores que monitora o
tráfego que entra e sai da rede], dispositivos
anti-intrusão e de segurança em pontos de
extremidade [com terceiros], ainda precisam
conectar completamente os controles por
meio de uma interação maior das pessoas,
dos processos, das tecnologias, dos projetos
arquitetônicos, dos softwares e serviços adotados. Isso deve ser implementado em todos
os níveis da empresa.
O que pode ocorrer sem essa integração?
Joan McGowan – Se os departamentos não
falam uns com os outros, um ataque que poderia ser barrado pode passar despercebido. Por
exemplo: um ataque de denegação de serviço
distribuído, o DDoS [aquele em que um hacker
usa o computador mestre e faz com que várevista CIAB FEBRABAN
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rios computadores acessem um site ao mesmo
tempo, sobrecarregando o sistema e fazendo
com que o site ou o serviço saia do ar]. Ele cria
uma variedade de riscos que podem surgir por
meio de uma atividade de fraude de transação,
sabotagem operacional ou risco inesperado de
reputação. Em muitos casos, o ataque serve de
distração, enquanto os hackers tentam tipos
alternativos de fraude.
As instituições, se ainda não o fizeram [a
integração entre os departamentos], devem
estabelecer um compromisso de longo prazo
para impulsionar uma abordagem de baixo
risco interna e diminuir as ameaças externas
para a segurança cibernética.
Como as instituições devem tratar a questão da cibersegurança?
Joan McGowan – As instituições devem dar
um passo atrás e observar as ferramentas, as
políticas e os controles que já implementaram. Quão eficaz é o programa atual? Elas
possuem um centro de comando central no
local? Estão aproveitando ferramentas e práticas em todos os departamentos? Abordam
a qualidade e a integração dos dados? Os
falsos positivos são muito altos? Os funcionários têm um programa de educação e
treinamento no local? Eles compartilham
inteligência fora da instituição? Em síntese: as empresas puseram seu programa de
segurança cibernética em plena operação? A
maioria das instituições provavelmente irá
responder "não". É um exercício desanimador de ser feito, mas necessário. Se não puseram o plano em operação e não enfrentaram
ainda esses questionamentos, as instituições
estão permitindo ataques que poderiam ser
evitados. É como fechar a porta, mas manter
a janela aberta.
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Em quais áreas os riscos têm avançado mais?
Joan McGowan – As instituições enfrentam ataques em muitas frentes e precisam ter capacidade de parar ataques específicos e multifacetados
em toda a organização. Uma das áreas com mais
ameaças que mais crescem, por exemplo, é a de
riscos internos. As instituições devem concentrar
recursos para compreender o comportamento de
seus profissionais. E, mais uma vez, a análise da
inteligência artificial é fundamental para entender padrões sutis de comportamento dentro da
organização e, assim, detectar ameaças internas.
Como é o atual nível de proteção do setor
financeiro no Brasil comparado a outros
mercados?
Joan McGowan – Com base em minhas pesquisas, descobri que esse é um problema comum
em todo o mundo. [O que precisa ser melhorado] é a estratégia de cibersegurança descendente
[em todos os níveis da instituição]; otimizar e
operacionalizar completamente as ferramentas
existentes, sistemas e integração de dados; além
de superposição com detecção de inteligência
artificial e prestar atenção às ameaças internas.
O que precisa ser feito para proteger dados
dos clientes em um cenário de crescente
uso de meios eletrônicos e de inovações
tecnológicas?
Joan McGowan – A pressão para abrir e
analisar dados no setor bancário criará uma
mudança profunda e, especificamente, aumentará exponencialmente a superfície do ataque
cibernético. Assim, o redesenho de produtos
e processos, a criação de capacitadores de tecnologia, protocolos para APIs e a governança
devem levar em consideração riscos de segurança de dados e conformidade com requisitos
e expectativas externas específicas.
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Poderia detalhar melhor como devem ser
essas ações?
Joan McGowan – Por exemplo, será exigida
uma autenticação de cliente mais sólida, com
base em duas ou mais informações de conhecimento dos usuários. Algo que eles saibam,
algo que eles tenham ou algo que eles usem
[no momento de acesso a uma operação]. As
instituições também devem aplicar uma abordagem "não confiável" para o desenho de APIs
[a empresa de software deve aumentar os níveis
de segurança quando tem a intenção de que
outros criadores de software desenvolvam produtos associados ao seu serviço]. E as instituições
também devem adaptar sistemas de pontuação
de fraude para ter uma infraestrutura segura para
TPPs [Protocolo de Transferência de Hipertexto
Seguro, é a versão mais segura do protocolo de
transferência de dados entre redes de computadores na internet]. Considerando que a maioria
das instituições depende das interações diretas
dos clientes com a instituição, será um grande
desafio produzir pontuações de risco.
Prevenção e ataques caminham na mesma
velocidade?
Joan McGowan – O setor financeiro ainda é
uma prioridade para os golpistas e sempre será.
A cibersegurança é um problema muito grande

JOAN MCGOWAN, DA CELENT,
DEFENDE QUE ORGANIZAÇÕES
FAÇAM A INTEGRAÇÃO ENTRE SEUS
DEPARTAMENTOS E ESTABELEÇAM
COMPROMISSO DE LONGO PRAZO
PARA IMPULSIONAR ABORDAGEM
DE BAIXO RISCO INTERNA E
DIMINUIR AMEAÇAS EXTERNAS

para que uma instituição possa resolver sozinha.
Os ataques crescem em complexidade, sofisticação técnica e audácia. As penalidades pelos erros
são imediatas e extremamente preocupantes para
os executivos dos bancos. Para ter uma chance
de luta, os bancos devem ser mais colaborativos e
dispostos a compartilhar inteligência de ameaças
cibernéticas (CTI) com seus pares. A motivação
para dividir informações sobre ameaças é óbvia: a
detecção de um incidente por parte de um banco
é a prevenção de um ataque por parte de outro
banco. Mas como as instituições adotam programas diversos de combate a riscos cibernéticos, a
indústria financeira está longe de ter uma prática
uniforme, o que é recomendado para o setor.
Os investimentos em cibersegurança têm
avançado?
Joan McGowan – A despesa com segurança
cibernética em todo o setor financeiro ainda é
alta, mas vejo uma estagnação na trajetória dos
gastos. As instituições não podem dispender recursos e manter gastos na taxa que observamos
na última década. O foco está na automação,
na racionalização e na otimização do que eles
dispõem. O investimento está na superposição
de novas tecnologias baseadas em inteligência
artificial e que não são excessivamente onerosas, necessariamente. n
revista CIAB FEBRABAN
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Engrenagens movidas
a blockchain
Por Maurício Moraes

Experimentos com a tecnologia avançam
entre as instituições financeiras no país,
mas enfrentam desafios
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A

substituição das divisas tradicionais, como o dólar ou o euro, por
criptomoedas ainda é uma possibilidade, num cenário futurista. Mas as diferentes versões do blockchain, uma das tecnologias
trazidas pelo bitcoin, já começaram a ser aplicadas e testadas por instituições financeiras do
país, que desenvolvem projetos em frentes tão
diversas quanto garantias em operações com
derivativos ou transferência de dinheiro entre
pessoas de maneira simplificada como numa
troca de mensagens.
O blockchain é uma espécie de livro contábil, onde os dados registrados são compartilhados e distribuídos entre as partes envolvidas, e ficam gravados em múltiplos lugares.
No bitcoin, isso garante a confiabilidade das
transações, por dispensar a necessidade de um
órgão regulador para fiscalizar e legitimar as
transações. Não demorou para que o mercado
percebesse as vantagens de aplicar o blockchain
em outros contextos. Diferentes versões começaram a ser desenvolvidas por consórcios e
empresas de tecnologia, de olho nos benefícios
que poderiam trazer.
Os primeiros resultados desse trabalho começaram a aparecer. O Santander anunciou em
abril deste ano o serviço One Pay FX, que usa o
blockchain para fazer transferências internacionais entre pessoas físicas. Por enquanto, a novidade funciona apenas em alguns países, mas
o Brasil está nesse grupo. “Clientes do Reino
Unido podem usar o One Pay para transferir
moeda pela Europa e para os Estados Unidos.
Na Espanha, clientes podem transferir para o
Reino Unido e os EUA, enquanto os consumidores do Brasil e da Polônia podem transferir
para o Reino Unido”, disse Ana Botín, presidente mundial do Grupo Santander. “Nosso
objetivo é apoiar as milhares de pessoas que
utilizam serviços de pagamentos internacionais

diariamente, e acrescentaremos mais moedas e
destinos nos próximos meses.”
A tecnologia usada é o xCurrent, da startup Ripple, que recebeu investimentos de um
fundo ligado à instituição. Sua aplicação permite que o tempo das transferências caia de
dois dias para até duas horas, se forem realizadas no horário de expediente bancário do país
de destino. O serviço está disponível inicialmente para clientes Select e o limite é de US$
3.000. “Nossa equipe participou de todas as
etapas do desenvolvimento do Santander One
Pay FX, e segue em busca de oportunidades
para o uso do blockchain em outras aplicações
que possam melhorar nossos serviços, tanto em
estudos no Brasil quanto em parceria com os
especialistas em tecnologia do banco em outros países”, afirmou o presidente do Santander
Brasil, Sérgio Rial.
O One Pay FX pode ser acessado pelo
aplicativo do banco para smartphones. A previsão é de que, até o fim do primeiro semestre,
os brasileiros possam fazer envios em euros para
a Espanha. No segundo semestre, outros países
da União Europeia também poderão receber
transferências e, no ano que vem, o Santander
deve liberar o envio e recebimento de dólares
entre o Brasil e os Estados Unidos. Durante
a fase de lançamento, o banco não vai cobrar
tarifas pela operação.

Pioneirismo
No Brasil, o Itaú Unibanco foi a primeira instituição financeira a usar o blockchain em um
dos seus processos. Anunciado em fevereiro, o
Blockchain Collateral surgiu para substituir a
forma como eram registradas as negociações de
garantias feitas entre os bancos nas operações
de balcão derivativos. “O blockchain, em si,
não é o produto; o produto é um derivativo de
balcão que o Itaú faz com outra tesouraria de
revista CIAB FEBRABAN
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Sérgio Rial, presidente do Santander
Brasil, afirma que equipe brasileira
participou de todas as etapas do
desenvolvimento do One Pay FX
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outro banco”, explica Cristiano Cagne, diretor
de Operações do Itaú Unibanco.
Nesses casos, após fechar uma operação,
analistas das instituições costumavam trocar
uma grande quantidade de e-mails até chegarem a um acordo sobre o cálculo para a garantia acertada previamente. Isso porque os ativos
usados não estão registrados em nenhuma câmara de compensação (clearing). “Cada banco
calcula de uma determinada forma, com uma
teoria matemática diferente”, diz o executivo.
Essa confusa e extensa troca de mensagens foi
transposta para o blockchain.
O Itaú Unibanco criou um portal que é
acessado, por meio de login e senha, por todos
os participantes da negociação. Cada lado propõe um cálculo, atualiza-se o valor da garantia
e a outra parte decide se aprova ou não, até que
se chegue a um consenso. O blockchain fica
invisível: está presente nas engrenagens desse
site, registrando toda a troca de informações.
“Toda a transação está devidamente registrada,
criptografada e protegida para efeito de uma
auditoria ou uma posterior discussão judicial,
caso seja necessário”, destaca Cagne. “Usamos
a tecnologia a nosso favor para reduzir a quantidade de informação trafegando de um lado
para o outro, para proteger essa informação de
uma forma íntegra.”
O blockchain substituiu um processo manual de conferência e validação, cheio de idas e
vindas, tornando todo o processo muito mais
seguro. Também ajudou a melhorar a produtividade dos funcionários envolvidos. “Nossos
analistas e os da outra parte gastam menos horas para ficarem monitorando essa história até
chegar a um acordo”, diz Cagne. “Liberamos
tempo desses analistas para fazerem outras coisas.” Até o momento, outras duas instituições
financeiras participam do Blockchain Collateral
com o Itaú Unibanco. Mais três estão inte-
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ressadas e podem entrar esse ano. Nos dois
primeiros meses da experiência, não houve
nenhum problema técnico na implementação
da tecnologia.
A plataforma adotada foi a Corda, desenvolvida pelo consórcio R3, do qual o Itaú Unibanco faz parte. Ao contrário do blockchain de
criptomoedas como o bitcoin, que é aberto e
pode ser visto por qualquer pessoa, a plataforma
Corda foi construída para permitir que os dados
sejam conhecidos apenas entre as partes envolvidas. Isso garante a privacidade das informações
e permite a sua aplicação por instituições financeiras ou outras empresas, preocupadas com a
manutenção do sigilo dos dados.

O Bradesco participa de provas de conceito
(testes práticos) com a tecnologia, mas deu
um passo além, e tem feito experimentos
internos de forma paralela a alguns dos processos do banco. “O blockchain, por ser uma
tecnologia nova, precisa ser testado exaustivamente para vermos se tem uma performance
tão boa como a de sistemas maduros que nós
temos”, afirma Antranik Haroutiounian, diretor do Departamento de Pesquisa e Inovação
do Bradesco. “Em termos de benefícios, ele
permite fazer certas otimizações que acabam
reduzindo custos.” Outra vantagem está no
fato de ser uma plataforma colaborativa, que
envolve o compartilhamento de informações
entre os envolvidos.
Os resultados obtidos indicam que o banco deve começar a usar a tecnologia ainda este
ano em algum dos seus sistemas. As plataformas experimentadas têm sido a Corda, do R3
– do qual o Bradesco faz parte –, e a Hyperledger Fabric, capitaneada por IBM e Oracle.
Ambas estão na versão 1.0. O maior desafio,
por enquanto, está em aplicar o blockchain a
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Experimentos internos

“ESTAMOS EM UMA FASE DE APROFUNDAMENTO DESSE
CONHECIMENTO POR PARTE DAS ÁREAS DE NEGÓCIOS”
Igor Regis, do Banco do Brasil

cenários que envolvem uma grande quantidade
de operações. “Dependendo do que você escolher, a volumetria vai ser um problema, porque
as plataformas atuais não dão a volumetria que
precisamos em alguns casos de uso”, ressalta
George Marcel Smetana, consultor do Departamento de Pesquisa e Inovação do Bradesco.
A ideia de substituir o sistema de pagamentos de boletos bancários, por exemplo, foi
revista CIAB FEBRABAN
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adotada em uma prova de conceito que envolveu várias instituições. O experimento mostrou
que as plataformas ainda não estão prontas para
um salto tão grande – são emitidos cerca de 4
bilhões de boletos por ano. Em situações com
volume bem menor, no entanto, já é possível
usar a tecnologia. “Essa nova plataforma tem
que ser melhor em termos de performance do
que a atual; no mínimo igual”, diz Haroutiounian. “Você não vai substituir algo por outro
que vai degradar a sua performance.”

Colaboração e viabilidade
Provas de conceito e protótipos internos também têm sido feitos pelo Banco do Brasil,
às vezes em aplicações não financeiras. Uma
das primeiras experiências, por exemplo, foi
a criação de uma rede de compartilhamento
de informações biométricas de fraudadores,
entre instituições. Cada participante compartilharia, via blockchain, os dados de criminosos
identificados. Se essas pessoas tentassem usar
um caixa eletrônico de um outro banco que
está nessa rede, poderiam ser identificadas com
uma simples consulta. “Podemos extrapolar
essa tecnologia para criar um cadastro positivo
de clientes bancários; a mecânica seria a mesma”, ressalta Igor Regis, gerente-executivo de
TI que está à frente de soluções tecnológicas
do Banco do Brasil, incluindo o blockchain.
Outro piloto interno foi a criação de uma
criptomoeda, chamada flurbos, que é utilizada
no Laboratório de Experimentação do Banco
do Brasil (Labbs). Alguns funcionários recebem um patrocínio nessa moeda virtual para
desenvolver projetos dentro do ambiente de
inovação. Os dois experimentos foram feitos
com a plataforma MultiChain, liderada pela
startup Coin Sciences. Testes desse tipo servem
para explorar as potencialidades da tecnologia
e começaram a ser feitos pelo Banco do Brasil
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há dois anos. A instituição também participa
de protótipos com outros bancos.
Nos testes de laboratório com MultiChain,
a instituição conseguiu atingir a marca de 800
transações por segundo. “Já é algo próximo ou
capaz de suprir a necessidade transacional de
DOCs e TEDs do país todo”, diz Regis. “É
um número pequeno? Sim, mas nem tanto;
é capaz de atender a um determinado cenário real.” Além de precisarem ganhar mais
capacidade, as plataformas de blockchain
também dependem de colaboração entre diferentes parceiros, que são concorrentes. “O
blockchain é uma tecnologia na qual nenhuma
empresa consegue colher um benefício pleno
sozinha”, acredita. Em alguns cenários, todos
precisam adotar uma mesma plataforma, por
exemplo.
As lições aprendidas a partir desses experimentos começaram a ser debatidas internamente. “Estamos em uma fase de aprofundamento desse conhecimento por parte das
áreas de negócios”, diz Regis. “E iniciaram-se
discussões internas dos diversos produtos ou
processos à luz das possibilidades que a tecnologia de blockchain permite.” Novidades devem
ser anunciadas ainda este ano.
A Caixa pretende iniciar um piloto juntamente com outras instituições, em ambiente
controlado, de um sistema de transferência de
valores entre pessoas por meio de dispositivos móveis. Alguém poderá mandar dinheiro
para um contato como se estivesse enviando
uma mensagem, graças a uma rede privada de
blockchain. “Os testes integrados iniciaram em
novembro e deverão ter seu uso controlado
ampliado em 2018 para validar a tecnologia
e definir novas estratégias”, afirmou o banco,
em nota. Sinal de que, iniciado o movimento,
as engrenagens do blockchain não vão parar
mais de rodar. n

Com que programa eu vou?
Por Felipe Falleti

Bancos de varejo em todo o mundo iniciam a
abertura de suas plataformas para que terceiros
acessem os dados de seus correntistas e lhes
ofereçam serviços; entenda os riscos e as
oportunidades que o fenômeno do open banking
abre para clientes e correntistas
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hegamos ao supermercado bancário. Ao entrar na conta corrente, pelo
acesso eletrônico, você pode checar gráficos que agrupam seus gastos em restaurantes,
postos de gasolina ou lojas de roupas e, quem
sabe, receber avisos pelo mensageiro do Facebook como: “ei, cara, este mês, você gastou
demais em bares e festas aos sábados”. Outro
aplicativo prevê seu saldo futuro, simulando
o salário que cairá na conta daqui a dez dias
e já debitando o condomínio e a transferência mensal para a babá. Avisa o app: se nada
acontecer de diferente, você vai chegar ao dia
30 com o saldo negativo. Seria bom resgatar
uns R$ 1.000 de sua aplicação para evitar pagar
juros.
Exemplos, como esses, acima, já são possíveis no mundo real, e as aplicações descritas
não foram desenvolvidas por bancos de varejo,
mas por empresas terceiras que “plugam” suas
soluções nas plataformas digitais dos bancos
tradicionais. O primeiro exemplo, de controle
de gastos, é feito pelo app Cleo, um assistente
financeiro virtual que usa inteligência artificial
e recursos de linguagem natural para analisar
gastos e conversar com os correntistas. O segundo caso, de saldo preditivo, é desenvolvido
pela fintech Yolt, que já funciona integrada a
bancos de varejo da Alemanha e Holanda,
orientando correntistas sobre o que ocorrerá
com seu dinheiro no futuro.
Para com Ricardo Heidel, estrategista da
consultoria Accenture, o fenômeno do open
banking diminui o poder relativo dos bancos
de varejo, mas lhes abre um horizonte infinito
para integrar inovações e comodidades para
o correntista sem arcar com os custos - e os
riscos – de desenvolver aplicativos bancários.
“A comparação que faço é como ir a um supermercado da marca “A”: nas prateleiras, você até
pode achar alguns produtos que levam a marca

“O BOOM DE OPEN BANKING NO
BRASIL SÓ PODERÁ ACONTECER APÓS A
DEFINIÇÃO DE UMA REGULAÇÃO CLARA
SOBRE O TEMA, QUE DEFINA A DIVISÃO
DE RESPONSABILIDADES ENTRE FINTECHS,
CORRENTISTAS E BANCOS”
Patricia Peck, advogada especialista
em direito digital,
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do supermercado, mas o universo de itens é tão
grande que, inevitavelmente, você encontrará
um achocolatado da marca B e um sabão em
pó da marca C”, afirma Heidel. “Acredito que,
no futuro, os bancos não poderão prover sozinhos todos os produtos financeiros que seus
correntistas usarão.”
Outra comparação possível é com os
smartphones, que podem ter sistemas operacionais do Google ou da Apple, mas rodam
aplicativos feitos por centenas de desenvolvedores, possibilidade que ampliou enormemente o potencial de inovação mobile.

Riscos e oportunidades
Há uma diferença crucial entre bancos, supermercados e smartphones: as instituições
financeiras obedecem a regulações estritas e
trabalham com riscos potencialmente muito
maiores do que o de entregar um sabão em pó
ou achocolatado de má qualidade. Elas lidam
com o dinheiro dos correntistas.
De acordo com a advogada especialista
em direito digital Patricia Peck, que participou, em São Paulo, do Summit Open Banking,
evento promovido pela FEBRABAN, o boom
de open banking no Brasil só poderá acontecer
após a definição de uma regulação clara sobre o
tema, que defina a divisão de responsabilidades
entre fintechs, correntistas e bancos. “Sem uma
regra clara, os bancos ficam expostos tanto a
riscos de imagem quando a prejuízos financeiros, caso sejam responsabilizados por falhas
de aplicativos de terceiros que vazem dados
ou levem o correntista a perder dinheiro”, diz.
Não à toa, os casos mais impressionantes
de aplicações de terceiros acopladas às plataformas bancárias são registrados na Europa, região
em que o Banco Central Europeu e o Banco
Central do Reino Unido definiram os limites
legais de responsabilidades dos bancos e, ainda,
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determinaram um cronograma para que toda
instituição atuante no velho continente abra
parcialmente suas plataformas para acesso de
terceiros. “Foi uma medida muito corajosa, que
protegeu bancos e correntistas”, afirma Patrícia.

Decisão final é do correntista
De acordo com o Paschoal Baptista, sócio da
consultoria Deloitte, as plataformas de open
banking apoiam-se na ideia de que os dados
bancários pertencem aos donos da conta bancária, e não aos bancos. “O open banking parte
do pressuposto de que os dados são do cliente,
o que empodera o correntista, ao mesmo tempo que pode proteger os bancos, uma vez que
a decisão da cessão é sempre do cliente com o
app em que ele confia”, afirma Baptista.
Caso pioneiro no país, o Banco do Brasil
opera, desde o fim de 2017, uma plataforma
aberta em parceira com a fintech Conta Azul,
que analisa gastos, organiza as finanças e oferece soluções de gestão de vendas e contabilidade
para pequenas e médias empresas correntistas
do BB. De acordo com o gerente executivo
de TI do banco, Carlos Rudnei, a parceria
permite a empreendedores com conta no BB
acessar um ERP (sistema de gestão financeira)
integrado à conta corrente, diminuindo custos
com contabilidade e automatizando procedimentos financeiros. “A experiência tem sido tão
positiva que o BB negocia com outras quatro
fintechs brasileiras a abertura de nossa plataforma para suas soluções”, afirma Rudnei, que,
por motivos contratuais, não revela quem são
os próximos apps a terem via direta com os
correntistas do Banco do Brasil.
Embora muito novo, o open banking
já atrai a atenção de outros grandes bancos
nacionais, que desejam testar e compreender
como explorar a nova tecnologia. Novo presidente do Bradesco desde março de 2018,
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Octavio de Lazari Junior, definiu, em discurso de posse, o open banking como uma das
prioridades do banco, que testará a tecnologia
inicialmente com os 80 mil correntistas de sua
versão digital Next. O executivo, porém, alerta que a instituição avançará com cautela na
nova seara. “Entendo que open banking deve
ser mais disruptivo do que foi o surgimento
dos bancos digitais, mas vamos avançar com
responsabilidade”, afirmou. “Se abrirmos todos os dados, deixamos de ser um banco para
ser uma corretora.”
Durante participação no Summit Open
Banking da FEBRABAN, Fábio Lacerda Carneiro, chefe-adjunto do Banco Central, fez elogios ao uso de plataformas abertas por bancos
brasileiros, mas ressaltou que, até o momento,
o BC não tem uma definição institucional sobre
“a pertinência, necessidade ou oportunidade”
de intervir no mercado definindo regras para
o funcionamento destas plataformas no país.

De acordo com Lacerda, o BC acompanha a experiência europeia, mas avalia que a
realidade financeira do continente não pode
ser transposta para o Brasil. “Pessoalmente,
vejo muitos benefícios no open banking como
a possibilidade de diminuir a assimetria de informações entre instituições financeiras e aumentar a produtividade de nossa economia. No
entanto, precisamos sempre nos assegurar que
a diminuição de custos e ganhos operacionais
não tenham como contrapartida a diminuição
da segurança operacional de nosso sistema financeiro”, afirmou Lacerda.
A depender de bancos e autoridade
regulatória, as prateleiras do supermercado
bancário brasileiro vão se encher de produtos em ritmo mais modesto que o sonhado
pelas fintechs, mas ao fim do processo, assim
como nas gôndolas com variedade de achocolatado e sabão em pó, haverá aplicativos
para todos. n

“O OPEN
BANKING PARTE
DO PRESSUPOSTO
DE QUE OS DADOS
SÃO DO CLIENTE,
O QUE EMPODERA
O CORRENTISTA,
AO MESMO
TEMPO QUE PODE
PROTEGER OS
BANCOS”
Paschoal Baptista,
da Deloitte
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Em casa, com inteligência
Por Roger Marzochi

Bancos adotam inteligência artificial em chats
e redes sociais apostando num futuro com clientes
em veículos autônomos e casas conectadas
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H

á sempre aquela amiga ou parente
que adivinha seu estado de espírito
apenas olhando em seus olhos. Essa
capacidade de pura empatia sempre foi o sonho de grandes empresas. E é cada vez mais
real, com o avanço da inteligência artificial, em
um mercado que deve movimentar US$ 70
bilhões no mundo em 2020, de acordo com a
consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC).
Após quatro anos de testes, plataformas
de computação cognitiva evoluíram nos ban-

cos brasileiros até chegar ao cliente final por
meio de aplicativos ou até sistemas de troca
de mensagens como o Messenger e Instagram,
comunicadores do Facebook. É um movimento para levar a operação financeira não só aos
ambientes virtuais mais usados pelas pessoas,
como redes sociais, mas para aproveitar o inédito contato direto do homem, em linguagem
natural, com a máquina.
Em resumo, as instituições financeiras
planejam fazer parte do lar. “Quando minha

Em busca de diálogo
Pesquisa da PwC com 2,5 mil pessoas nos Estados Unidos mostra
como é visto o avanço da inteligência artificial e chatbots
61% avaliam que a Inteligência Artificial (IA) ajudará
em atendimento financeiro personalizado
41% esperam receber conselhos de investimento
via IA nos próximos cinco anos
40% defendem que a IA expandirá o acesso a recursos
financeiros, médicos, legais e serviços de transporte
para aqueles com rendimentos mais baixos
58% acreditam que essa tecnologia elevará o nível
de educação no mundo
66% defendem que essa tecnologia elevará
a prevenção ao câncer e doenças
46% afirmam que esses sistemas vão substituir
o trabalho de pessoas
Fonte: “Bot.Me: A revolutionary partnership - How AI is pushing man and machine closer together”, da PwC, 2017
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“O BANCO HOJE QUER ESTAR NO
AMBIENTE ONDE O CLIENTE ESTÁ”
Gustavo Fosse, diretor do Banco do Brasil
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casa tiver sensores na geladeira que avisam o
que está faltando e ordenam a compra, quero
o banco presente nessa operação”, afirma Gustavo Fosse, diretor de Tecnologia do Banco do
Brasil. “Quero que o banco esteja nessas e em
todas as outras transações do futuro.”
O que está permitindo o avanço da inteligência artificial no sistema bancário é o
chamado chatbot. Trata-se de um programa
de comunicação automatizado, acionado em
ambiente de bate-papo, que só mais recentemente passou a interagir por meio do nosso
idioma. Esses robôs não são nada novos. O
primeiro sistema deste tipo, chamado Eliza,
foi criado por Joseph Wiezenbaum em 1960,
no Instituto de Tecnologia de Massachusetts
(Massachusetts Institute of Technology - MIT).
Com a evolução dos estudos sobre inteligência
artificial, iniciados no fim da década de 1950,
os chatbots tiveram grande desenvolvimento, e
chegam perto, hoje, do pensamento humano.
De acordo com pesquisa feita em 2017
pela PwC com 2,5 mil pessoas nos Estados
Unidos, 27% não tinham certeza se era um
robô ou um humano com quem tinham travado sua última conversa no serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa. A
consultoria Markets and Markets espera que,
em 2021, o mercado de chatbot movimente
US$ 3,2 bilhões no mundo.
Hoje, a inteligência artificial ainda depende da supervisão de humanos. Mas, a PwC
prevê que, em 2050, os robôs alcancem autonomia e a capacidade de pensar tão rápido
quanto uma pessoa.
Uma das principais companhias com
um sistema cognitivo robusto no mercado é a
IBM, que criou o Watson, em 2014. Baseado
em nuvem - ou seja, suas funcionalidades estão
espalhadas em servidores ao redor no mundo
e são acessíveis de acordo com a necessidade
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dos clientes - o Watson é capaz de conversar
com clientes por meio de textos, voz e processamento de imagens. Vários bancos usam
o sistema. “A próxima etapa de evolução dos
bancos é o uso da voz”, explica Marcelo Braga,
vice-presidente da IBM Cloud.

Escola de robôs
Capaz de entender o contexto de frases em
linguagem natural, uma grande evolução dos
chatbots, o Watson chegou ao Brasil em 2015,
em uma parceria da IBM com o Bradesco. Até
2016, o sistema “aprendeu” o máximo possível
de informações sobre as operações do banco,
que criou a Bradesco Inteligência Artificial
(BIA). Após testes com gerentes nas agências
da instituição, esse mais novo “funcionário”
chegou, em agosto do ano passado, aos aplicativos usados pelos clientes, totalizando 6 milhões
de interações, com acurácia de 94%.
A BIA já recebe perguntas por voz e texto
e tira dúvidas sobre assuntos relacionados a
canais digitais. Mas ainda não realiza transações. O banco também não informou se a BIA
estará disponível aos clientes nos ambientes
das redes sociais.
Na Bradesco Seguros, essa aplicação já
está disponível, porém, desde julho do ano
passado, com um chatbot no Messenger de alto
desempenho. Em outubro do ano passado, a
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“INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É UM NOVO
PARADIGMA TECNOLÓGICO QUE PODE
MODIFICAR PROFUNDAMENTE AS
INTERAÇÕES COM OS CLIENTES”
Antranik Haroutiounian, do Bradesco
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tecnologia ainda passou a ajudar os usuários
do aplicativo Bradesco Seguros a esclarecer
dúvidas e fazer simulações sobre Previdência
Privada. “Inteligência artificial é um novo paradigma tecnológico que pode modificar profundamente as interações com os clientes”, afirma
Antranik Haroutiounian, diretor de Pesquisa
e Inovação do Bradesco. “Na próxima implementação, a BIA passará a ajudar clientes a
fazer transações, reconhecendo qual é a intenção dos comandos recebidos e direcionando o
cliente diretamente para a tela da transação.”
O espanhol Santander, com a tecnologia
do Watson, também está presente no Messenger. De acordo com Alexandre Zancani, diretor de Negócios Digitais do Santander Brasil,
esse sistema permite ao cliente tirar dúvidas
relacionadas a cartões, conta corrente, canais
digitais e segurança, além de questões em geral
sobre o banco. “O Santander Brasil tem uma
equipe trabalhando em inteligência artificial
focada em desenvolver soluções mais práticas
e vantajosas para nossos clientes”, diz Zancani,
que promete novidades em breve.
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Em fevereiro deste ano, o Banco do Brasil iniciou os testes de um chat inteligente no
Messenger, para que o usuário possa checar informações básicas de sua conta, como extrato,
ativação de cartão de crédito, fatura e liberação
de segunda via. O banco público iniciou há
um ano o uso do sistema Watson, que, desde
outubro, está disponível no aplicativo da instituição. Para o teste no Messenger, mil clientes
foram convidados para participar.
O banco prevê liberar o sistema para todos os clientes no segundo semestre deste ano,
e até mesmo realizar operações de transferência
e investimento usando a inteligência artificial.
De acordo com Gustavo Fosse, diretor de Tecnologia do Banco do Brasil, esse robô inteligente será instalado em outras redes sociais ainda
este ano. “O banco hoje quer estar no ambiente
onde o cliente está.”
Mas por que os bancos estão a caminho das
redes sociais? Além da comodidade de oferecer
serviços bancários na rede social mais usada pelo
cliente, reduzir custos e combater fraudes, essa
tecnologia, segundo explica Luís Ruivo, sócio
da consultoria PwC Brasil, ajuda as instituições
financeiras a prever as ações dos clientes, para
oferecer serviços com mais agilidade.
“A rede social é uma das fontes de informação que o banco pode usar para aprender
sobre o cliente”, diz o especialista. Se o usuário
demonstra interesse por uma viagem, o banco pode se antecipar oferecendo um seguro
para essa viagem. O mesmo pode ser feito com
eventos como casamentos, aniversários e preparação do casal para o nascimento de filhos.
Pesquisa da PwC constatou, no ano passado,
que 41% dos americanos aceitariam, nos próximos quatro anos, por exemplo, utilizar um
robô para obter aconselhamento financeiro.
“Nada disso adianta se não souber trabalhar
os dados para dar respostas corretas que resultem
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em serviços ao cliente”, alerta Ruivo. Além de
cuidados já tomados pelos bancos com o sigilo
dos clientes, o setor terá de adaptar conceitos ao
novo ambiente de compartilhamento de dados.
Álvaro Taiar, outro sócio da PwC Brasil, defende
ainda uma legislação que reduza a complexidade
no trato do conceito de privacidade. “Não quero
que joguem fora a legislação e os limites, mas
estes precisam ser repensados para o novo mundo
digital criado com a inteligência artificial.”

Bytes de emoção
O robô com inteligência artificial não é visto
pelos bancos como apenas mais um canal de
atendimento. Esse sistema é o início do rela-

“É PRECISO DISCUTIR COMO ESSAS
EVOLUÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
VÃO INCORPORAR TAMBÉM A EMOÇÃO”
Claudia Woods, do Banco Original

cionamento dos clientes com um tipo de inteligência artificial que tem uma participação
cada vez maior em suas vidas. As pessoas já
são guiadas pelas ruas por programas como o
Waze, recebem dicas de filmes, música e vídeos
sob demanda na internet por meio de algoritmos, os mesmos que realizam desde pesquisas
na web a ordens de compra e venda de ações.
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Smartphones conversam com seus donos, por meio de assistentes virtuais como a
Siri (Apple), Cortana (Microsoft) e Google
Now (em aparelhos Android). Nos Estados
Unidos, a Amazon já oferece o Echo, assistente virtual para residências; o Google, no
início de 2016, apresentou o seu assistente,
o Google Home. E, não em muito tempo,
carros autônomos transportarão pessoas, e
eletrodomésticos conectados darão ordem
de compra aos supermercados.
O singelo chatbot de um banco no Messenger é a largada da competição para ver qual
instituição financeira estará presente nas transações do futuro. “A inteligência artificial abre
um mundo de possibilidades para nós”, afirma
Gustavo Fosse, do Banco do Brasil.
Claudia Woods, diretora de Marketing e
Varejo do Banco Original, vai ainda mais longe: sem dúvida, o banco buscará estar presente
até nos carros autônomos no futuro; mas, para
ela, a discussão agora é o impacto da máquina
nas relações humanas. “A interação não será
mais binária, é preciso discutir como essas
evoluções da inteligência artificial vão incorporar também a emoção”, diz a executiva, que
participou em março deste ano da South by
Southwest 2018, considerada a maior conferência de inovação do mundo, em Austin (EUA).
“Como ensino um robô a sentir?", questiona.
O Watson, por exemplo, já é capaz de
identificar o humor do cliente. “Há disponíveis,
no sistema, serviços avançados de identificação
por tom de voz para evoluir a conversa”, explica
Marcelo Braga, vice-presidente de IBM Cloud.
A executiva do Banco Original afirma
que, nos próximos dez anos, a inteligência
artificial vai interagir muito mais com as emoções das pessoas. Não à toa, empresas como
Amazon e Google estão contratando poetas
e humoristas para tornar suas assistentes vir-
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tuais mais “humanas”. “Estamos apenas no
comecinho”, diz Woods.
Em novembro do ano passado, o Banco
Original lançou a Ori, uma assistente virtual
usando também a tecnologia do Watson. Nos
aplicativos do banco, a Ori é capaz de dizer
ao cliente não apenas o saldo em conta corrente, mas quanto ele gastou com o Uber no
mês, em uma consulta ao extrato. Ela conta,
ainda, com aplicativos inteligentes no Messenger e Instagram com operações de consulta
de saldo de conta corrente e investimentos,
além de transferência de dinheiro restrita a
outras contas do próprio banco. De acordo
com Woods, 80% dos clientes utilizem o chat
do banco para suas operações. “Vamos levar o
banco para outras redes sociais. E, no futuro,
com certeza queremos estar na geladeira, na
televisão, no carro autônomo.”
“O banco pode ser um player fundamental para garantir a segurança da transação na
casa conectada”, diz Carlos Oliveira, diretor
da PwC Brasil. Ele, no entanto, afirma que há
outros interessados nisso. É possível, em sua
avaliação, que se crie ecossistemas com startups
que terão essa finalidade, concorrendo com os
bancos. “É um caminho viável, mas difícil de
determinar qual será o melhor modelo.”
Os bancos, como em todas as inovações
tecnológicas, preparam-se para viver nesse
ambiente de vida compartilhada por máquinas pensantes e seres humanos. Não é difícil
acreditar em algumas previsões de que, nos
próximos dois anos, haverá quem passe mais
tempo conversando com um robô do que com
a própria esposa/marido. E, segundo a PwC,
12% dos americanos acreditam que, em quatro
anos, a assistente virtual será o seu professor;
8% creem que será seu amigo e 1% imagina
que será seu próprio companheiro. Mais intimidade, impossível. n

