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Principais conclusões
As instituições financeiras precisam dominar
a digitalização extrema para ter sucesso no
ambiente pós-pandemia.
As consequências sociais e econômicas da
COVID-19 tornarão o pós-crise uma realidade
duradoura. Essas ramificações estão
acelerando a chegada de um futuro incerto,
convidando os bancos a liderar “na incerteza”
transformando modelos de negócios e
fortalecendo as operações através do acesso
seguro à nuvem, automação avançada e
simplificação de processos e produtos.
O “normal diferente” toca em cada canto —
virtual e de outras formas —
das instituições financeiras.
As organizações precisam adotar uma
perspectiva holística e uma abordagem
granular. Eles precisam transformar as
operações de ponta a ponta para alcançar
uma redução de custos estrutural, ter
sucesso com digitalização extrema na
nuvem e alcançar a resiliência operacional.
O “banco controlado por dados” será
baseado no “cliente habilitado por dados”.
Instituições financeiras inovadoras
redesenharão a proximidade do cliente não
apenas usando dados para personalizar
suas ofertas, mas infundindo interações com
inteligência artificial (IA). Esse modelo gera
um novo valor, entendendo como as relações
digitais podem realmente criar proximidade
e impacto positivo mesmo durante crises
como um bloqueio pandêmico.

O “normal diferente”: Forjar o
futuro dos serviços financeiros
A pandemia COVID-19 reivindicou milhares de vidas, atingiu
muito mais os doentes e devastou economias inteiras. Em
resposta, muitas instituições financeiras protegeram os
funcionários, permitiram modelos alternativos de trabalho,
focaram na continuidade e resiliência dos negócios e
aprenderam novas formas de atender os clientes.
No entanto, o ambiente econômico pós-pandemia é um
terreno desconhecido. Caso em questão: dependendo da
escala da assistência governamental, a inadimplência de
crédito poderia ser maior do que durante a crise financeira
global de 2008. Taxas de juros mais baixas podem
prevalecer, potencialmente acelerando as margens de
juros líquidos comprimidos e impactando um fluxo de
receita principal para os bancos.
O novo normal para os serviços financeiros poderia obrigar
os bancos a adotar a reinvenção contínua de seus modelos
e soluções de negócios. Como os bancos devem gerenciar
custos, transformar operações e usar tecnologias como IA
e nuvem para impactar a inovação e a entrega digital de
produtos e serviços? Todos estão em jogo. Pode ser uma
questão de sobrevivência.

Uma avaliação preocupante da
incerteza futura: a recessão e
suas ramificações
O grande Lockdown colocou a lucratividade da maioria das
empresas sob estresse sem precedentes. Desencadeou
uma crise econômica global que coloca em risco a própria
sustentabilidade de indústrias inteiras, como viagens e
hospitalidade.
Diante da incerteza elevada, as empresas podem ser
cautelosas. A redução do consumo e o investimento
empresarial mais fraco podem gerar o maior impacto imediato.
Menores acúmulos de estoque podem surgir de choque de
suprimento e diminuição da demanda. Uma cadeia de
fornecimento global disfuncional poderia enfraquecer as
perspectivas econômicas dos mercados em desenvolvimento
e aumentar o risco de países inadimplentes em suas dívidas.
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A forma da recuperação
pós-pandemia não será idêntica
entre as indústrias e as regiões
econômicas.

A forma da recuperação pós-pandemia não será idêntica
entre as indústrias e as regiões econômicas. E poderia
tomar uma variedade de formas, todas influenciadas pelo
potencial de futuros bloqueios periódicos e crescentes
incertezas políticas. Por exemplo, as expectativas gerais
iniciais eram de uma recuperação “em forma de V” — com
um choque para a economia e um deslocamento da
produção, mas o crescimento eventualmente se recupera,
e as taxas de crescimento anuais absorvem esse choque.

Claramente, governos e bancos centrais noticiaram
tentativas de estabilizar sistemas econômicos e sociais
com pacotes de estímulo sem precedentes, concedendo
aos bancos a opção de esticar as capacidades de
empréstimos e acelerar seus papéis ativos na
recuperação. Os bancos são fundamentais para a
transmissão efetiva de políticas monetárias e pacotes de
estímulo, ajudando as empresas a progredir em direção à
recuperação e restaurar a confiança dos consumidores.

No entanto, onde o choque persiste, as previsões de
recuperação mudaram para uma recessão “em forma de
U”. Enquanto a trajetória inicial de crescimento é
retomada, alguma perda de produção é permanente. Uma
recessão “em forma de L”, onde a crise faz danos
estruturais significativos à oferta ou à demanda, pode ser
iminente. Certas regiões ou indústrias podem até
enfrentar uma recuperação “em forma de W”, com
múltiplos declínios e aumentos acentuados.

A percepção inicial tem sido de que os serviços financeiros
poderiam, em média, suportar o choque global melhor do
que na crise financeira global de 2008, já tendo feito um
dever de casa substancial nas consequências. Em
particular, o sistema bancário europeu está envolvido na
redução sustentada de risco e reestruturação das carteiras
de crédito a partir de 2014, picos de taxas de empréstimos
não realizados (NPL – nonperforming loan) para níveis de
final de 2019. De acordo com a European Banking Authority,
os bancos irlandeses reduziram suas carteiras de crédito de
21,6% para 4,6%. A Itália passou de 17,0% para 7,9%. Em
média, a zona do euro reduziu pela metade os índices
agregados de NPL de 6,5% para 3,0% (ver Figura 1).1

Figura 1
Índices de NPL por país em junho de 2015 e junho de 2019 (%) indicam redução de risco sustentado2
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Mas esta é a calmaria antes da tempestade?

A queda das taxas de juros

Em junho de 2019, Andrea Enria, Presidente do Conselho
de Supervisão do Banco Central Europeu, já havia
alertado: “Temos que resolver a questão dos NPLs
enquanto a economia ainda está resiliente. Se os bancos
tiverem que navegar para a próxima tempestade com
muitos NPLs em seus balanços, eles serão menos capazes
de resistir a isso e sair em segurança do outro lado.”3

As margens de juros para os bancos dos EUA e do Reino
Unido estão sendo pressionadas, após o preço do risco,
pelo ressurgimento das taxas de juros zero a negativas e
pelo achatamento das curvas de rendimento, como já
aconteceu na Europa e no Japão durante a crise financeira
global de 2008.

O que vem pela frente não é reconfortante. Os serviços
financeiros precisam planejar o pior. A deterioração atual
das condições econômicas poderia muito bem transformar
uma recessão repentina em uma depressão econômica.4

O Federal Reserve System (“the Fed”) reduziu as taxas de
juros em um total de 150 pontos-base (bps) em duas
reuniões de emergência em março de 2020, levando a taxa
de fundos federais de 0-a-0,25%, juntamente com
USD 700 bilhões em compras de ativos.5 Essas e outras
medidas foram destinadas a estimular a economia dos EUA.
A última vez que o Fed reduziu as taxas tão agressivamente
foi em 2008, e as taxas foram suprimidas até 2015 (veja
Figura 2).6 A implicação: poderíamos permanecer em um
ambiente de baixas taxas de juros por algum tempo.

Figura 2
Para promover o crescimento econômico dos EUA, as Taxas efetivas do Fundo Federal foram suprimidas de 2008 a 20157
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A inovação não pode parar em
uma crise — na verdade, é
fundamental navegar para fora
de uma crise.

A escalada da inadimplência de crédito
Espera-se que as taxas de desemprego crescentes,
especialmente nos EUA, desencadeiem altas taxas de
inadimplência nas operações de cartão de crédito e
aumentem as exposições a empréstimos pessoais sem
garantia. Espera-se também que as taxas de inadimplência
aumentem para pequenas e médias empresas
globalmente, enquanto as grandes corporações podem ser
forçadas a reestruturar pesadamente suas dívidas.
As exposições de NPL devem aumentar novamente, como
refletido nas estimativas dos analistas.8 Aparentemente, os
bancos dos EUA agiram mais rapidamente do que seus
correspondentes europeus para “suportar o golpe”,
aumentando significativamente suas provisões de
empréstimos já no primeiro trimestre de 2020 (ver Figura 3).
Isso também reflete diferentes expectativas regulatórias. A
fragmentação regulatória continua a ser uma realidade
complexa nos serviços financeiros globais.

Figura 3
Quando comparados aos bancos europeus, os bancos
dos EUA aumentaram substancialmente suas provisões
de empréstimos no primeiro trimestre de 20209
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Usando novos modelos de negócios para navegar no
próximo normal
As consequências sociais e econômicas da atual pandemia
podem tornar a crise pós-financeira uma realidade
duradoura. Eles acelerarão ainda mais a tendência para um
futuro incerto, convidando os bancos a liderar “na incerteza”
transformando modelos de negócios e fortalecendo suas
operações por meio de acesso seguro à nuvem, automação
avançada e simplificação de processos e produtos.10
Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu
(BCE), abordou a necessidade de transformação do
modelo de negócios durante seu último discurso nesse
papel em setembro de 2019: “Os bancos gostariam de ter
taxas positivas, inquestionavelmente, então sempre que
eles têm taxas negativas eles não gostam... A necessidade
de ajustar o modelo de negócio à digitalização, às
mudanças tecnológicas, é algo muito mais convincente do
que não gostar das taxas negativas.”11
Por exemplo, as vendas de e-commerce atingiram os maiores
recordes de todos os tempos. Pagamentos móveis pareciam
ser os mais seguros, a maioria método de transação de varejo
adequado. Essa adaptação digital acelerada na vida cotidiana
provavelmente levará os clientes a exigir bancos mais
abertos, transparentes, seguros e profundamente integrados
em suas vidas e negócios.

Bancos dos EUA
Goldman

Não surpreende que a capitalização de mercado da
maioria dos bancos ainda esteja sob pressão em
comparação com os níveis de crise financeira pré-global,
como indica o Euro STOXX® Bank Index, atestando
fraquezas não resolvidas. Os mercados financeiros vêm
descontando as avaliações de mercado dos bancos por
causa dos persistentes desafios enfrentados pelo setor
desde 2008 (ver Figura 4). Os mercados já estão cientes de
um normal emergente que inclui taxas de juros zero a
negativas, altos custos de capital, desintermediação de
pagamentos e remessas, redução das margens de
intermediação e, por último, mas não menos importante, a
concorrência digital de instituições fora das estruturas de
tijolos e argamassa.
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Figura 4
Euro STOXX® Bank Index: A valorização de mercado dos bancos europeus caiu consistentemente desde 200812
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A maioria dos bancos se moveu rapidamente para proteger
seus funcionários e clientes nas primeiras semanas do surto
pandêmico, deslocando a maioria de suas forças de trabalho
para escritórios domésticos, promovendo videoconferência e
reduzindo e reorganizando o acesso às agências. Enquanto o
processo de redução do número de agências continua,13
podemos esperar que os bancos, como muitas empresas
voltadas para os serviços, também tornem o trabalho em
casa uma prática mais aceitável, se não padrão. Isso poderia
reduzir os custos imobiliários organizacionais, e ainda afetar
negativamente o retorno dos investidores institucionais. Por
exemplo, fundos de pensão e seguradoras muitas vezes têm
participações em imóveis comerciais e podem ser
impactados por uma desaceleração nesse setor.
Por último, mas não menos importante, o potencial papel
do Central Bank Digital Currencies (CBDC) pode provocar
novas formas de interação entre as instituições financeiras
e com seus clientes, remodelando o próximo cenário de
digitalização bancária a partir de sua própria fundação.
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Um ato de equilíbrio: Executando
uma resposta cuidadosa durante
a pandemia
Desde a gestão de consultas urgentes de atendimento ao
cliente até o engajamento de clientes e funcionários
remotamente, as instituições financeiras trabalharam
para aumentar a resiliência institucional durante o grande
Lockdown. E, no geral, eles tiveram que identificar lacunas
de experiência que prejudicam o desempenho dos
negócios e dimensionam soluções seguras e resilientes
rapidamente — tudo isso enquanto gerenciam as
necessidades de custos e de recursos.
A inovação não pode parar em uma crise — na verdade, é
fundamental navegar para fora de uma crise. Os parceiros
tornaram-se fundamentais para escalar rapidamente os
recursos com especialistas remotos para se concentrar
em fluxos de trabalho de alta prioridade, agilizando as
provas de conceito ao mercado e aumentando a qualidade
de seus serviços.
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Banco europeu: Serviço de
cliente e funcionário habilitado
por IA conversacional durante a
COVID-1914
No mundo digitalmente conectado de hoje, os
consumidores merecem um nível sem precedentes de
atendimento ao cliente sempre disponível. A tecnologia
assistente por IA permite que usuários de negócios e
desenvolvedores construam soluções de conversação
robustas. Ela permite que as empresas enderecem e
resolvam continuamente o dimensionamento de consultas
de clientes e funcionários através de vários canais.
Um banco europeu implantou uma função IBM “Smart
Agent” em seu site em cinco dias, permitindo que os
clientes aprendam sobre as medidas que o banco está
tomando durante a pandemia através de um chatbot
ou agentes ao vivo. Mais de 250 funcionários, a maioria
trabalhando em casa, foram habilitados a interagir com
clientes distantes.

Uma instituição financeira da
Ásia: habilitando o serviço VPN
para 22.000 usuários15
Uma grande instituição financeira na Ásia-Pacífico viu
um aumento de 11 vezes no acesso de serviços de rede
privada virtual (VPN) durante o grande Lockdown. Assim,
foi necessário reconfigurar a TI e as operações para
eficiência e agilidade. A IBM habilitou o acesso ao serviço
VPN para 22.000 usuários simultâneos (aumentando
em relação aos 2.000 usuários originais) utilizando o
Citrix Netscalers e implantou novas formas de fornecer
dispositivos de substituição com registro, configuração e
gerenciamento de dispositivos com toque zero.
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Transformando a distância social em conexão com o
cliente
À medida que o distanciamento social criava lacunas
entre instituições financeiras e clientes, os líderes do
setor rapidamente identificaram oportunidades para
elevar o engajamento dos clientes, com as pessoas no
centro da estratégia da experiência. Por exemplo, os
volumes de clientes foram redirecionados para um
serviço acelerado com soluções alimentadas por IA,
como chatbots, roteamento cognitivo e pesquisa
inteligente (veja estudo de caso, “Um Banco Europeu”).

Remoto não significa distante: Empoderando a força
de trabalho virtual
A forma como os funcionários trabalham pode mudar para
sempre. Uma pesquisa do IBM Institute for Business Value
com trabalhadores dos EUA descobriu que a porcentagem de
pessoas trabalhando em casa explodiu de 10% para mais de
40% durante a pandemia.16 As instituições financeiras devem
permitir um modelo flexível de mão-de-obra com funcionários
remotos produtivos e engajados em tempos de crise — e além.
Os resultados necessários para os negócios não desaparecem
em tempos sem precedentes. Para atingir metas, a força de
trabalho requer assistência virtual eficaz e engajamento
digital, independentemente de sua localização, para
permanecer saudável durante as emergências (ver estudo de
caso, “Uma instituição financeira da Ásia”).
Essa assistência abrange a manutenção de uma força de
trabalho produtiva, engajada e saudável durante as
emergências; fornecer aos funcionários atualizações
contínuas relacionadas à crise; criar oportunidades
frequentes para colaborar via voz, vídeo e outras
tecnologias; e construção de uma cultura de aprendizagem
auto direcionada e automotivada.
À medida que as instituições financeiras transitam para
medidas menos restritivas no local de trabalho, elas
precisam de estratégias tanto para a reentrada da força de
trabalho quanto para o apoio contínuo dos trabalhadores
que permanecem fora do local. A resiliência empresarial, é
claro, é sempre um imperativo.
As empresas estão se preparando para um futuro que
essencialmente chegou, e o planejamento da força de
trabalho é o primeiro passo. O planejamento da força de
trabalho cria uma estrutura que permite que as estratégias
de negócios e talentos se integrem e informem uns aos
outros, melhorando a agilidade e a resiliência. À medida que
se adaptam ao curto prazo, as instituições financeiras devem
considerar como esses elementos se integram a longo prazo.

O novo blueprint: evolução das
operações, relacionamento com o
cliente, segurança e conformidade
O normal pós-pandemia tocará todos os cantos — virtuais
e de outros tipos — das instituições financeiras. Essas
organizações precisarão adotar uma perspectiva holística
e uma abordagem granular. Agilidade, receptividade,
colaboração e perseverança podem contribuir para
estratégias eficazes de renovação.

Transformando operações de ponta a ponta
Redução de custos estruturais. As instituições financeiras têm
que agir agora para descobrir novas eficiências e se tornarem
mais flexíveis e responsivas às ameaças do mercado. Com a
compressão acelerada das margens de juros líquidos e a
iminente queda no rendimento das taxas, as instituições
financeiras têm que reduzir rapidamente e radicalmente os
custos operacionais para manter a rentabilidade.
Áreas tradicionais de redução de custos, como a eliminação
de níveis gerenciais, otimização da expansão de controle,
ajuste fino de orçamento e outras técnicas tradicionais de
gerenciamento de despesas ainda podem ressoar. Mas
após o COVID-19, a redução de custos deve ser:
– Substancial (refletindo novas realidades econômicas e
competitivas)
– Estrutural (estendendo-se além da redução de
capacidade, entregando mais com menos)
– Economia sustentável (poupança duradoura sem
comprometer objetivos de negócios relacionados aos
clientes, resiliência, conformidade e segurança).
Digitalização extrema na nuvem. A digitalização extrema
impacta praticamente todos os aspectos da instituição
financeira. Começa com a evolução da experiência do
cliente, criando jornadas digitais mais consistentes e
pessoais, e integrando todos os aspectos em uma única
plataforma e kit de ferramentas.
Um ambiente transformado permite que a empresa crie
serviços oportunos por meio de arquiteturas nativas da
nuvem e conteinerização, que é uma alternativa ou
complemento à virtualização. Ele embala ou encapsula o
código de software e todas as dependências para que possa
funcionar de forma consistente e uniforme em uma variedade
de infraestruturas. 17 Além disso, a empresa pode adotar
DevOps para melhorar a eficiência e impulsionar uma cultura
de automação em ambientes multicloud híbridos.

Além da interface do cliente, a digitalização abrange fluxos
de trabalho passam de automatizados a inteligentes. Inclui
soluções como assistentes virtuais e IA para apoiar
clientes, funcionários e parceiros.
Fornecer digitalização extrema requer multicloud híbrida,
plataformas de API, blockchain e IA em escala. Essas
tecnologias têm melhor desempenho quando alinhadas
com uma abordagem ágil para o design thinking e
integração organizacional. Uma plataforma de cloud
híbrida aberta permite que as instituições financeiras
construam, executem e gerenciem aplicativos e cargas de
trabalho de forma consistente, em praticamente qualquer
ambiente (veja o estudo de caso, “Bank of America e IBM”
na página 8).
Resiliência operacional. Esse conceito é definido como a
capacidade de se adaptar rapidamente e responder a
oportunidades, demandas, interrupções e ameaças com
impacto limitado nos negócios, com um escopo
abrangendo pessoas, processos e TI. E claramente, a
resiliência operacional da maioria das instituições
financeiras está sendo testada.
A indústria deve se preparar para mais pandemias, tensões
sociais e geopolíticas, mudanças climáticas, ataques
cibernéticos intensos e outras incógnitas que continuam a
atingir não apenas os mercados financeiros, mas também
negócios bancários comerciais e comerciais.
Os desafios aumentam para a conformidade comercial,
também, com mais funções de front-office
desempenhadas remotamente, e os volumes de pedidos e
comércio crescendo. Isso é especialmente verdadeiro
para instituições que não abraçam a cloud para realizar
atividades de negociação ou gestão de investimentos
virtualmente.
Portanto, as instituições financeiras lutam para alcançar a
resiliência em arquiteturas cada vez mais complexas, com
mais integração e um número crescente de sistemas
críticos. A resiliência operacional deve lutar por recursos e
atenção contra prioridades concorrentes — por exemplo, a
complexidade operacional.
Além disso, espera-se que os reguladores sejam
hipervigilantes, cobrando pesadas multas aos bancos que
sofrem interrupções nos serviços que afetam os clientes e
podem desencadear ameaças sistêmicas.
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Bank of America e IBM:
Personalizando uma cloud
pública para serviços
financeiros18
O Bank of America e a IBM anunciaram o desenvolvimento
da primeira cloud pública pronta para serviços financeiros
do mundo. A plataforma também estará disponível
para outras instituições de serviços financeiros e seus
fornecedores. Essa cloud visa atender à necessidade do
setor de conformidade regulatória, segurança e resiliência,
pois utiliza a velocidade e a eficiência da computação
em cloud. A capacidade de adotar a computação cloud
pode acelerar o processo de digitalização que está
transformando as operações bancárias.

As instituições financeiras devem adotar esse mantra:
para ter sucesso, elas devem investir na preparação,
antecipar o fracasso e prover a recuperação. E enquanto as
medidas preventivas funcionam a maior parte do tempo,
as interrupções são inevitáveis. As instituições financeiras
precisam de um ciclo de vida que possa ser gerenciado em
seu benefício.

Um catalisador para reinventar o relacionamento
com os clientes
A COVID-19 mudou profundamente a forma como vivemos
e trabalhamos. Em termos de adoção digital, o trabalho
remoto e o consumo alteraram as rotinas e expectativas
dos clientes.
Em tempos de crise, os clientes migram para ambientes
menos arriscados, ou parecem ser assim. Nos mercados
financeiros, os investidores vendem o que percebem como
investimentos de maior risco e compram mais seguros,
como ouro e outros metais preciosos. Nos bancos de
varejo, os clientes podem transferir suas economias de
bancos menores e mais novos para participantes maiores
e mais estabelecidos.
Essas mudanças de comportamentos e expectativas criam
uma oportunidade para as instituições financeiras
incumbentes reinventarem seus relacionamentos com os
clientes. É o momento de recuperar a participação de mercado
perdida para as startups e outros concorrentes inovadores.
Um relacionamento reinventado com o cliente deveria ser
aberto e transparente, seguro e profundamente integrado
na vida pessoal e em negócios individuais.

Infraestrutura expandida, vulnerabilidades expandidas
Espera-se que o ambiente pós-COVID-19 veja a expansão
dos canais digitais, o aumento da interconectividade e o
acesso 24 horas por dia. Esses turnos podem gerar riscos
de segurança aumentados. Novas ameaças são agravadas
por adversários bem financiados e sofisticados que podem
explorar lacunas na segurança que decorrem, em parte, de
funcionários se adaptando a novas formas de trabalho. A
expansão repentina da infraestrutura para atender às
necessidades extremas de digitalização também cria
vulnerabilidades.
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Bancos e empresas do mercado
financeiro com visão de futuro podem
responder a essas circunstâncias únicas
e mitigantes, migrando para uma nova
arquitetura de negócios.

Uma transformação radical:
Vislumbrando o “normal diferente”
Muito depois da ameaça médica ter passado, a pandemia
concederá consequências duradouras aos negócios e à
sociedade. Instituições financeiras prospectivas podem
aproveitar essa oportunidade para acelerar sua migração
para uma nova arquitetura de negócios.
Essa arquitetura pode ser construída sobre experiências de
clientes de última geração incorporadas aos ecossistemas
dos clientes, habilitadas pelo engajamento através de IA e
jornadas digitalizadas de ponta a ponta. Ela se baseia em
um ambiente de dados transformado por dados
estruturados e não estruturados, abertos ou proprietários.
Ferramentas analíticas avançadas e IA ajudam a gerenciar
vastos fluxos de informações. Essa nova arquitetura pode
ser rica em segurança e compatível com a redução efetiva
de riscos e operações de conformidade mais eficientes.
Finalmente, as operações podem ser transformadas
radicalmente para serem digitais, ágeis e inteligentes, com
aplicações modernizadas, implantadas em ambientes
multicloud híbridos. Elas podem ser projetadas para
tolerância a risco praticamente zero, a um custo
estruturalmente menor, e oferecem formas totalmente
novas de trabalhar e atender clientes.

O cliente habilitado por dados: Evoluindo para um
modelo de negócio centrado no ser humano
Um normal dramaticamente diferente exige que as
instituições financeiras desempenhem um papel crucial
tanto em suas operações comerciais quanto na vida de
seus clientes. Elas precisarão intensificar e orientar os
clientes através da instabilidade econômica e financeira. E
precisarão ajudar esses clientes a navegar e até mesmo
prosperar em um mundo incerto.
Tomados juntos, os desafios deste próximo ambiente
apontam para a necessidade de uma nova arquitetura
empresarial. Bancos e empresas do mercado financeiro
podem responder a essas circunstâncias únicas e
mitigadoras acelerando essa migração. Seus funcionários
já demonstraram adaptabilidade admirável. Essa nova

arquitetura pode acelerar a requalificação da força de
trabalho, formas ágeis de trabalho e o fortalecimento das
relações entre clientes e funcionários, sejam presenciais
ou virtuais.
Até agora, as operações centradas no cliente foram
ancoradas em produtos típicos de “economias de
produção”, em que os clientes são aqueles que compram.
O próximo normal pode acelerar a transformação para
plataformas centradas no ser humano, baseadas em
serviços, que colocam as relações na frente e no centro.
Essas plataformas são baseadas em interações geradoras de
valor que são típicas das “economias de resultados”, nas quais
os clientes alcançam seus objetivos através de experiências
contínuas. Considere interações que criem relações bancárias
transparentes, direta ou digitalmente aumentadas, com
confiança gerada por meio de uma troca de valor entre bancos
e seus ativos mais preciosos, seus clientes.
Portanto, as arquiteturas bancárias e seus modelos de
negócios correspondentes poderiam ver uma transição
dramática. O propósito de um banco pode evoluir de
instituições de crédito, que fornecem soluções acessórias
relevantes (pagamentos, investimentos, seguros), para
centros de competência orientados por plataforma (CoC).
Esses CoCs integrariam as operações de empréstimos em
relações consultivas para famílias e empresas. A ênfase
muda dos canais de distribuição de produtos de menor
margem para serviços baseados em relacionamentos
construídos no engajamento e experiência do cliente.
O banco do futuro redesenhará a proximidade do cliente
não apenas usando dados para personalizar suas ofertas
(economia de produção), mas também infundindo IA em
interações. O “banco orientado por dados” será baseado
no “cliente habilitado por dados”. Esse modelo gera novo
valor, entendendo como as relações digitais podem
realmente criar proximidade e impacto positivo mesmo
durante uma crise como um bloqueio pandêmico.
As relações digitais confiáveis não são apenas o
verdadeiro ativo das instituições financeiras que
enfrentam um normal diferente, mas um mecanismo
necessário para ajudar as comunidades a enfrentar a
tempestade, e emergir robustas e prontas para o futuro.
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Guia de ação
Pontos essenciais para os bancos
pós-pandemia
Por que a digitalização extrema é uma obrigação para os
serviços financeiros
1. Use novos modelos de negócios de plataforma para
reinventar o engajamento do cliente.
Remodelar o engajamento com o cliente. As instituições
financeiras devem adotar o engajamento cognitivo com o
cliente reinventando digitalmente a interface do cliente
para melhorar as experiências em todos os canais,
permitindo a integração da cadeia de valor entre as
indústrias e a participação em plataformas de marketplace.
A digitalização extrema pode acelerar novos modelos de
negócios nas plataformas. As instituições financeiras
devem desenvolver e implantar novos modelos de
negócios para fornecer experiências integradas às cadeias
de valor do cliente com novos modelos de receita,
incluindo explorar novas maneiras inovadoras de engajar e
monetizar o relacionamento com o cliente com base no
cliente habilitado por dados.
2. Transformar digitalmente para operações ágeis e
expandidas.
Impulsionar operações de transformação de ponta a ponta
e jornadas de clientes e funcionários, usando novas
tecnologias (tais como automação, insights cognitivos e
blockchain) para transformar operações para fornecer
custos estruturalmente menores, novos recursos e melhor
eficiência de capital.
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3. Recalibrar as operações de risco para se alinhar ao
“normal diferente”.
As operações de risco devem ser reconfiguradas para
refletir novas realidades. Existem várias ferramentas para
avaliar rapidamente as alterações nas exposições internas
de risco (como liquidez operacional e interna) e exposições
de risco externo (como crédito, contrapartidas, mercado,
liquidez e regulação). Os modelos de risco devem ser
recalibrados com base em novos dados para refletir os
cenários atuais do mercado.
Da mesma forma, os bancos precisam implantar ações
mitigadoras de riscos para potenciais inadimplências,
segurança e fraudes, ambos em uma base temporária e de
longo prazo. Os modelos de avaliação de ativos devem ser
melhorados para ingerir dados não estruturados e outras
variáveis para melhor prever o valor do ativo e reagir com
base no movimento do mercado. Modelos financeiros e de
risco precisam ser testados por estresse para ajudar a
garantir a conformidade regulatória e a adesão a novos
incentivos governamentais. Ao mesmo tempo, com mais
funcionários trabalhando remotamente, especialmente
front-office, os bancos precisam fornecer vigilância
essencial aos funcionários e comércio o tempo todo.

4. Modernizar o portfólio de aplicativos, reduzir custos
estruturais e acelerar a migração para cloud.
Uma alavanca fundamental da redução de custos
estruturais é modernizar o portfólio de aplicações.
Algumas abordagens bem-sucedidas incluem:
– Incorporar recursos baseados em serviços
(“as-a-service”)
– Re-hospedar, ou “lift and shift”, de workloads para
locais diferentes
– Racionalizar, re-plataformando, re-factoring e
re-arquitetando em microsserviços ou APIs em
plataformas multicloud híbridas.
Um programa abrangente pode proporcionar uma redução
estrutural substancial nas despesas operacionais técnicas
relacionadas. A redução estrutural de custos é alcançada
através da consolidação do data center, remoção técnica
dos débitos, otimização do legado, otimização de custos
de infraestrutura e eficiência operacional. Essa redução de
custos também ajuda a enfrentar desafios aprimorando a
agilidade, inovação, conformidade e desafios de
habilidades, e acelera a jornada até cloud.
Acelere a transformação e migração de infraestruturas e
aplicações legadas para ambientes híbridos e multicloud.
Isso inclui re-arquitetar e migrar as funcionalidades
“core”. Ela também abrange o desenvolvimento de
aplicativos nativos cloud que podem ser implantados de
forma segura e compatível enquanto interoperam entre
clouds privadas, clouds públicas e “on premises”.

5. Coloque seus dados para trabalhar para você.
Os dados são a nova moeda no setor de serviços
financeiros. As instituições financeiras devem impulsionar a
transformação dos ambientes de dados para reduzir custos,
ao mesmo tempo em que permitem a capacidade de usar
insights de dados internos e externos para tomar melhores
decisões dos clientes, operacional e de conformidade. A
diferenciação de mercado e operacional pode ser alcançada
usando análises avançadas únicas, e IA em grandes
conjuntos de dados internos e externos, diferenciados por
NLP, machine learning e funcionalidades cognitivas.
6. Deixe a nuvem mostrar-lhe novas formas de trabalhar.
As instituições financeiras precisam dimensionar recursos
para novas formas de trabalho, como identificar, reter e
construir o talento certo para uma organização digital. Esses
recursos também incluem permitir que os funcionários
trabalhem remotamente, pivotando a colaboração baseada
em nuvem e virtualização no local de trabalho, ao mesmo
tempo em que reforçam a resiliência e a segurança.
Ferramentas baseadas em cloud, incluindo recursos de
vídeo, voz e bate-papo, ajudam a facilitar interações e
reuniões com equipes, fornecedores e clientes. Os serviços
digitais no local de trabalho estão permitindo que os
funcionários acessem desktops virtuais mais seguros como
parte do plano de trabalho remoto de seus empregadores.
7. Use análises avançadas, IA e automação para
direcionar a segurança e a resiliência.
As organizações de serviços financeiros bem-sucedidas
devem incorporar segurança e conformidade em suas
operações e tecnologias para gerar eficiência e eficácia. Isso
inclui aproveitar análises avançadas, IA e automação para
tornar as operações mais resilientes e seguras, abordando
crimes financeiros, riscos de conduta, conformidade e
gerenciamento de riscos. Um próximo normal em evolução
da cultura e das expectativas de risco também deve ser
incorporado ao design operacional e organizacional.
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