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IBM Banking e Mercados Financeiros
Para ter sucesso no ambiente atual, as empresas precisam
superar uma complexidade e uma volatilidade cada vez maiores,
impulsionar a excelência operacional e propiciar a colaboração
entre funções da empresa, desenvolver liderança e talento de
maior qualidade, administrar em meio a constantes mudanças
e gerar novas possibilidades fundamentadas em dados. Para
obter mais informações sobre as soluções IBM Banking, acesse
ibm.com/banking. Para saber mais sobre soluções de Mercados
Financeiros, veja ibm.com/financialmarkets.

IBM Watson
Watson é um sistema cognitivo que permite uma nova parceria
entre pessoas e computadores que aprimora e amplia o
expertise humano. Para obter mais informações sobre o Watson
da IBM, acesse ibm.com/Watson.
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Transformar os serviços
financeiros

Resumo executivo
Enfrentando uma turbulência desencadeada por influências econômicas, sociais e industriais,

A computação cognitiva chegou para banking e
mercados financeiros, e seu potencial de revolucionar

ajudando as instituições a evoluírem para além do
banking digital para aprimorar ainda mais a experiência
do cliente, obter novos insights e melhorar a qualidade

diversos bancos tendo dificuldades com margens comprimidas, eles ficam pressionados a
reavaliarem seus modelos operacionais num ambiente com requisitos reguladores complexos.1
passo que enfrenta ameaças de segurança cada vez mais sofisticadas, além de uma crescente
concorrência de organizações não tradicionais.
Ao mesmo tempo, as instituições financeiras precisam gerenciar volumes imensos e crescentes

revolucionária tecnologia e investir em capacidades
cognitivas para transformar os serviços financeiros.

A IBM pode te ajudar a engajar e entender o que seus
clientes estão propensos a fazer, mesmo antes deles
saberem disso.

Avanços em computação cognitiva podem ajudar instituições financeiras a gerenciar esse volume
crescente de dados enquanto o exploram para obter mais insights. Sistemas baseados em
cognição são capazes de desenvolver conhecimento, entender linguagem natural e fornecer
respostas com confiança ponderada. E são capazes de localizar rapidamente a proverbial agulha
atividades do setor bancário e de mercados financeiros. Capacidades cognitivas podem ajudar

Descubra como aqui
vantagem sobre participantes mais recentes do mercado que não têm acesso aos mesmos dados.
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79%

Nossa pesquisa revela que soluções cognitivas já estão permitindo que as instituições financeiras
desbravem um novo território. Como próximo passo aos relatórios Your cognitive future (Seu futuro
cognitivo), lançamos uma nova série de estudos específicos ao setor baseados em pesquisas

dos executivos bancários familiarizados
com a computação cognitiva acreditam
que ela desempenhará um papel crucial
.

levantamento de cerca de 100 executivos de bancos, veja a seção “Abordagem e metodologia

89%

Também oferecemos insights de executivos bancários que entendem como as capacidades
cognitivas podem ajudar a ampliar os horizontes de inovação e crescimento. Esses líderes
reconhecem o potencial de transformar bancos e o mercado financeiro – e estão preparados

dos executivos bancários familiarizados
com a computação cognitiva acreditam
que ela desempenhará um papel disruptivo
no setor.

88%

dos executivos bancários familiarizados
com a computação cognitiva pretendem
investir em capacidades cognitivas.

Antecipe as necessidades dos clientes.
Descubra como aqui

3

Conquistar as forças do setor
Instituições financeiras tradicionais são especialmente sensíveis aos desafios do mundo atual,
em acelerada mudança, e estão enfrentando continuamente níveis inéditos de contratempos
decorrentes de negócios disruptivos. Um estudo de 2013 identificou o setor bancário como o mais
vulnerável a disrupturas criadas pela geração Millenials, um terço da qual prevê que não precisará
de um banco em cinco anos.2

O que é computação cognitiva?
Soluções de computação cognitiva oferecem
diversas capacidades, incluindo...

De desafios operacionais e regulamentares até uma crescente concorrência, diversas forças estão
moldando – e alterando – o mercado de serviços financeiros:

• Aprendizado e desenvolvimento de conhecimento
a partir de diversas fontes de informações
estruturadas e não estruturadas

Pressão por desempenho: Para diversos bancos, os lucros estão se estagnando. Com muitas
organizações financeiras vivenciando um ambiente de negócios desafiador, elas ficam sob
pressão para reduzir custos por um lado e melhorar os retornos de capital pelo outro.3

• Entendimento da linguagem natural e interação
mais natural com humanos

Regulamentação complexa: Instituições financeiras precisam navegar por um ambiente
regulatório cada vez mais complexo e arcam com os custos de conformidade associados a isso.
Refletindo isso, muito mais da metade dos executivos dos EUA e mais de um terço dos executivos
da Europa consideram a conformidade regulatória uma das maiores prioridades de investimento.4
Ampliação de ameaças de segurança: Um estudo de 2014 revelou que a taxa à qual bancos
vivenciam fraudes está crescendo, com um acentuado aumento específico em fraudes de
cartão.5 Com fraudes financeiras e ataques virtuais se tornando mais sofisticados e variados,
as organizações precisam de soluções inovadoras para gerenciar melhor a segurança, detectar
fraudes e mitigar o risco.

• Captura de expertise dos melhores em
desempenho e aceleração do desenvolvimento
de expertise em outros
• Aprimoramento dos processos cognitivos de
profissionais para ajudar a melhorar a tomada
de decisões
• Elevação da qualidade e consistência da tomada
de decisões em toda uma organização.
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Clientes mais ousados: Os clientes de hoje querem serviços bancários individualizados que eles
possam utilizar a qualquer hora e em qualquer lugar. Para fornecer uma experiência completa ao
cliente, os bancos estão buscando insights muito mais relevantes em relação ao cliente. De acordo
com um relatório de inovação bancária do IBM Institute for Business Value, a maioria dos líderes
bancários reconhece a importância do insight do cliente para criar propostas de maior valor.6
Concorrência descentralizada: De acordo com outro estudo recente do IBM Institute for Business
Value, a maioria dos executivos bancários espera mais concorrência de fora do setor.7 Novos
participantes do mercado, como novas empresas do espaço de tecnologia financeira (fintechs),
intensificam a concorrência, mas também representam oportunidades de parceria. Por exemplo,
algumas empresas que oferecem serviços bancários móveis – como o Simple, por exemplo –
fazem parcerias com bancos maiores, segurados pelo FDIC, que lidam com as funções bancárias
e contêm depósitos dos clientes.8

Da divisão ao foco
Está claro que as instituições financeiras estão operando em um ambiente de grande turbulência.
Embora as forças que desafiam o setor sejam de natureza diversa, identificamos temas centrais
entre elas, relativos à comunicação e ao engajamento do cliente, inovação e descoberta e tomada
de decisões e confiança.
Para prosperar na presença de uma mudança contínua, líderes de bancos e serviços financeiros
precisam ser mais inteligentes em sua abordagem em relação a dados. Sugerimos que eles
comecem melhorando suas capacidades de engajar, descobrir e decidir (ver Figura 1). Um maior
engajamento ajuda a melhorar a comunicação e a colaboração, que, por sua vez, permitem
serviços mais personalizados e eficazes. E novas ferramentas e capacidades de descoberta que
revelam insights escondidos em dados propiciam o desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores. Por fim, capacidades de decisão mais precisas e oportunas podem levar a
recomendações mais personalizadas para os clientes, além de decisões aprimoradas relativas
a risco, segurança e detecção de fraudes.
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Figura 1
Para combater as forças que desafiam o setor, instituições financeiras precisam melhorar suas capacidades de engajar,
descobrir e decidir
Pressão por
desempenho

Regulamentação
complexa

Envolver

Promova uma colaboração
aprimorada entre clientes,
prestadores de serviços financeiros
e reguladores para propiciar um
engajamento mais personalizado,
oportuno e revelador

Ampliação de
ameaças de
segurança

Descobrir

Permita que grandes volumes de
dados sejam processados e
analisados para identificar novos
insights para clientes, prestadores
de serviços financeiros
e reguladores

Clientes
mais ousados

Concorrência
descentralizada

Decide

Forneça opções personalizadas,
contextualizadas e com o
apoio de evidências no ponto
de transação

Fonte: IBM Institute for Business Value.

Engajar: Os consumidores de hoje buscam um atendimento altamente personalizado, conveniente
e consistente em diversos canais. Embora uma clara maioria dos executivos bancários de nossa
pesquisa – quase 70 por cento – entenda essas demandas, muitos têm dificuldade para satisfazêlas. Na realidade, 62 por cento deles acreditam que suas instituições não estão propiciando
eficazmente uma experiência personalizada, ao passo que 55 por cento não estão fornecendo
opções bem-sucedidas de autoatendimento. Além disso, 57 por cento estão insatisfeitos com a
capacidade de sua organização de abordar com eficiência e abrangência as preocupações do
cliente, e 52 por cento estão insatisfeitos com suas taxas de retenção de clientes.

6

Bancos da última geração

Envolver
Percentual de executivos bancários que acreditam que
suas organizações não estão fornecendo atendimento
ao cliente de forma competitiva (por área de serviço)
Experiência personalizada

62%
Velocidade de resolução

57%
Ativação de autoatendimento

55%
Taxas de retenção

52%
Qualidade do atendimento

48%

Descobrir
Percentual de executivos bancários que citam desafios
centrais ao buscar a inovação descentralizadora
Caso de negócios/caso de modelagem insuficiente

51%
Recursos humanos qualificados insuficientes

50%
Complacência da organização

47%
Falta de ferramentas analíticas

46%

Decide
Mais de metade dos executivos bancários não se
sente confiante em decisões relacionadas a redução
de custos e operações cotidianas

Descobrir: Os dados de nossa pesquisa revelaram que a maioria dos bancos busca ativamente
inovação em produtos e serviços. No entanto, os executivos bancários citam casos de negócios
ou habilidades de modelagem insuficientes, recursos humanos inadequados, complacência
organizacional e falta de ferramentas analíticas entre seus maiores desafios na busca por uma
inovação de descentralização. Para concorrer com atores menores e mais ágeis, os bancos
precisam acelerar muito sua capacidade de transformar dados em insights – e usar esses insights
para desenvolver propostas mais claramente alinhadas aos desejos, necessidades e expectativas
do cliente.
Decidir: Um relatório do Federal Reserve dos EUA sobre bancos falidos citou más decisões
estratégicas como um tema comum.9 Nossa pesquisa revelou que mais de metade dos executivos
bancários não está confiante nas decisões de sua organização em relação à redução de custos
e operações cotidianas. Um possível motivo poderia ser o fato de que muitas organizações
são obrigadas a tomar decisões com base em informações incompletas, pois faltam a elas as
ferramentas necessárias para otimizar os vastos dados à sua disposição.
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Oportunidade cognitiva em bancos e
mercados financeiros
São centenas de bilhões de transações no mundo a cada ano.10 Apenas nos Estados Unidos,
foram 73 bilhões de transações de cartão de débito e crédito em 2012.11 Entretanto, apesar de um
crescimento explosivo nas informações em todos os setores, menos de 1 por cento dos dados do
mundo são analisados atualmente.12
Embora eficazes para diversas aplicações, soluções analíticas tradicionais não são capazes de
explorar plenamente o valor de grandes dados: elas não são capazes de se adaptar a novos
domínios problemáticos e nem de lidar com ambiguidade, sendo adequadas apenas para dados
estruturados e não estruturados com semântica (a relação entre palavras e expressões e o que
elas significam). Sem novas capacidades, o paradoxo dos dados, de se ter muitos dados e pouco
entendimento, continuará.
Como as instituições financeiras podem preencher essa lacuna entre oportunidades não
aproveitadas e capacidades atuais? Que solução pode superar os limites humanos e os limites atuais
das máquinas para aproveitar plenamente os insights ocultos que estão nos dados – internos e
externos, estruturados e não estruturados? A resposta é a computação cognitiva.
A computação cognitiva leva as análises ao próximo patamar, aplicando algoritmos de
aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para dar sentido a vastas
quantidades de dados, muitos dos quais não são estruturados, para aprimorar a descoberta e a
tomada de decisões impulsionadas por dados. Apesar de instituições financeiras ainda poderem
derivar valor a partir de soluções analíticas, o acréscimo de capacidades cognitivas pode ajudá-las
a alcançar novos níveis de valor.
Sendo uma poderosa evolução em banco digital, a computação cognitiva abre as portas para
que essas organizações utilizem sua riqueza de dados de maneira como novos participantes do
mercado, como as fintechs, simplesmente não teriam como replicar. Capacidades cognitivas
podem ajudar os bancos a extraírem padrões significativos de dados sobre mercados, clientes,
parceiros e funcionários – e usar essas informações para prever melhor as mudanças e até mesmo
moldar o futuro.
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79%
79% dos executivos bancários familiarizados com a
computação cognitiva acreditam que ela terá um
impacto crucial no futuro de seus negócios

89

%

89% dos executivos bancários
familiarizados com a computação
cognitiva acreditam que ela
desempenhará um papel disruptivo
no setor

88% dos executivos bancários familiarizados com
a computação cognitiva provavelmente investirão
em capacidades cognitivas no futuro

88%

1-2 anos
5%
3-4 anos
41%
>=5 anos
42%

Executivos bancários da nossa pesquisa concordam que a computação cognitiva tem potencial
para alterar radicalmente o setor. Entre os bancários que conhecem a tecnologia, 79 por cento
acreditam que ela desempenhará um papel crucial no futuro de seus negócios, 89 acreditam que
ela desempenhará um papel de descentralização no setor e 88 por cento pretendem investir em
capacidades cognitivas.
Sendo assim, como as instituições financeiras podem especificamente utilizar a computação
cognitiva para abordar questões que preocupam o setor? Esse novo paradigma de computação tem
três áreas de capacidade que abordam especificamente a necessidade que o setor tem de
melhorar o engajamento, a descoberta e a tomada de decisões (ver Figura 2).13
Nesta área de clientes com autonomia, canais em expansão, mistos de produtos em constante
mudança e propostas de valor que se alteram continuamente, as instituições financeiras buscam
maneiras de utilizar melhor o poder de seus dados para obterem uma vantagem competitiva. Com
isso, um novo tipo de banco está surgindo: o banco cognitivo. Esse novo banco é capaz de usar
capacidades de computação cognitiva para descobrir insights que, antes, ficavam além das
habilidades de computadores programados – e utilizar esses insights para criar novos modelos
de negócios. Um banco cognitivo recorre ao poder da computação cognitiva para ajudar a ampliar
e aprimorar o conhecimento humano, a utilizar dados complexos para novos insights e a tomar
decisões mais oportunas e informadas.

Capacidades de engajamento
Sistemas cognitivos podem, fundamentalmente, alterar a maneira como humanos e sistemas
interagem e ampliar significativamente as capacidades humanas utilizando a habilidade que eles
têm de fornecer assistência especializada. Esses sistemas fornecem auxílio ao desenvolverem
profundos insights de domínio e levar essas informações às pessoas de forma periódica, natural
e utilizável. Aqui, sistemas cognitivos desempenham o papel de um assistente – mas um que
não precisa dormir, pode absorver vastas quantidades de informações estruturadas e não
estruturadas, é capaz de reconciliar dados ambíguos e até mesmo contraditórios e pode aprender.
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Figura 2
Existem três áreas de capacidade emergentes para a computação cognitiva

Envolver
Grupo de serviços financeiros acolhe
computação cognitiva para obter assessoria
financeira mais personalizada
Uma organização de serviços financeiros na Ásia
queria propiciar uma experiência da nova geração
ao cliente como parte de sua contínua jornada para
moldar o futuro dos bancos. O banco pretende
aplicar capacidades cognitivas a seus negócios
de gerenciamento de riqueza para ajudar a
aprimorar a assessoria e a experiência propiciadas
a clientes afluentes.

Envolver
• Atua como agente incansável, fornecendo
assistência especializada a usuários
• Realiza a conversa em meios naturais,
como linguagem humana
• Entende os consumidores a partir do
histórico anterior e dá contexto e raciocínio
baseado em evidências à interação.

Descobrir
• Ajuda a descobrir insights que talvez não
pudessem ser encontrados nem mesmo
pelos seres humanos mais brilhantes por
conta própria
• Encontra insights e conexões e entende as
vastas quantidades de informações disponíveis
• Visualiza possibilidades e valida teorias.

Fonte: IBM Institute for Business Value.

Decide
• Oferece opções baseadas em evidências
e reduz a parcialidade humana
• Evolui continuamente na direção de mais
precisão com base em novas informações,
resultados e ações
• Fornece rastreabilidade para auditar por
que uma decisão específica é tomada.

Capacidades cognitivas podem ajudar gerentes de
relacionamento de bancos a analisarem grandes
volumes de dados complexos não estruturados
e estruturados, incluindo relatórios de pesquisa,
informações de produto e perfis de cliente; identificar
conexões entre necessidades dos clientes e a
crescente coleção de conhecimento de investimento;
e ponderar diversas opções financeiras disponíveis
aos clientes. Munidos de insights gerados por dados,
os gerentes de relacionamento do banco estarão mais
bem-equipados para personalizar a experiência
do cliente e oferecer soluções que correspondam
às necessidades dos clientes – tudo de forma
mais oportuna.
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Descobrir
Banco europeu investe em capacidades
cognitivas para propiciar processos comerciais
Buscando aumentar sua vantagem competitiva por
meio de capacidades cognitivas, um grande banco
europeu decidiu se concentrar primeiro na área de
comércio. Para transações complexas envolvendo
clientes institucionais, as equipes de vendas do banco
seguem processos de aprovação detalhados para
analisar por completo possíveis transações.
Esses processos exigem diversas aprovações
relacionadas a restrições de crédito e risco de
mercado, questões de conformidade e políticas
reguladoras. Em decorrência disso, eles são
demorados – a ponto de, às vezes, o mercado mudar
antes de a equipe de vendas chegar a uma decisão.
O sistema cognitivo, porém, é capaz de digerir
rapidamente políticas de transações e conformidade,
documentos regulatórios, cálculos e limites de risco
adequados. Ele pode, então, oferecer recomendações
relacionadas à transação, tudo antes de alterações no
mercado tornarem essas recomendações obsoletas.
A utilização de capacidades cognitivas permitirá que
as equipes ofereçam recomendações de transações
mais oportunas com base nas informações e
condições de mercado mais recentes. No futuro,
o banco planeja expandir seu uso de capacidades
cognitivas para vendas e gestão de risco.

Bancos da última geração

Ao ampliarem as capacidades tanto para os clientes quanto para os funcionários, esses tipos de
sistemas cognitivos podem ajudar as instituições financeiras a oferecer uma experiência de cliente
mais focada em interação do que em transação. Eles permitem opções personalizadas e de
autoatendimento para clientes e podem ajudar os funcionários a oferecerem recomendações
personalizadas que se alinhem à necessidade e à tolerância a riscos do cliente (ver barra lateral,
Grupo de serviços financeiro acolhe a computação cognitiva para obter assessoria financeira
personalizada).
Como eles são capazes de se envolver num diálogo com humanos, esses sistemas podem
entender os clientes com base no histórico deles e integrar um raciocínio baseado em contexto e
evidências à interação. Provavelmente, sistemas futuros terão capacidades de diálogo de forma
livre, o que poderia abrir as portas para iniciativas de transformação do autoatendimento.14 Por
exemplo, clientes varejistas poderiam se envolver num diálogo com um “assessor automático”
ou “gerente de relacionamento virtual”. O sistema cognitivo, capacitado por informações vindas
do banco, poderia responder a perguntas em linguagem natural, oferecendo uma experiência
personalizada e completa.

Capacidades de descoberta
Sistemas cognitivos podem ajudar usuários a descobrirem insights que, de outra maneira,
poderiam não ser encontrados nem mesmo pelos seres humanos mais brilhantes. A descoberta
envolve encontrar insights e conexões e entender as vastas quantidades de informações
disponíveis ao redor do mundo.
As capacidades de descoberta podem reduzir drasticamente o tempo de pesquisa, fornecendo
aos prestadores de serviços financeiros a velocidade e a agilidade exigidas num setor que enfrenta
uma transição contínua. Sistemas cognitivos podem revelar informações detalhadas relacionadas
a preferências e comportamentos do cliente que podem ajudar a melhorar produtos e serviços. Eles
também são capazes de desvendar rapidamente insights, padrões e relacionamentos de fontes de
informações díspares e vastas, propiciando a análise mais oportuna de dados complexos usados
para a detecção de fraudes, previsão de comportamento de clientes e gerenciamento de riscos (ver
barra lateral, Banco europeu investe em capacidades cognitivas para facilitar processos comerciais).
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No futuro, soluções cognitivas podem permitir a correspondência ainda mais eficaz e oportuna
entre clientes e propostas, analisando rapidamente dados históricos do cliente em todas as áreas
de investimento relevantes. Além disso, sistemas futuros podem permitir cálculos de risco de
mercado mais precisos e detecção antecipada de fraudes por meio de, por exemplo, capacidades
aprimoradas de descoberta, modelagem e previsão.

Capacidades de decisão
Sistemas cognitivos auxiliam na tomada de decisões e reduzem a parcialidade humana
oferecendo opções baseadas em evidências. Eles evoluem continuamente, com base em novas
informações, resultados e ações. Os sistemas cognitivos atuais atuam mais como assessores,
sugerindo um conjunto de opções para os usuários humanos, que tomam as decisões finais.
Bancos e outras instituições financeiras estão investigando como capacidades cognitivas
podem propiciar decisões aprimoradas tanto para funcionários quanto para clientes por meio
de recomendações oportunas e personalizadas baseadas em informações vindas de uma
variedade de fontes (ver barra lateral, Banco explora cognição para ajudar clientes a selecionar
investimentos de maior valor). Soluções cognitivas são capazes de processar rapidamente dados
de cliente, informações de produtos e propostas, condições econômicas atuais, a experiência de
especialistas financeiros e outras informações relevantes – e, depois, identificar as recomendações
mais adequadas.
No futuro, capacidades cognitivas podem aprimorar avaliações de risco mais individualizadas,
além de cálculos de risco melhorados para transações complexas com grande volume de dados.
E, como os sistemas cognitivos futuros terão acesso a crescentes quantidades de dados
históricos e análises, as recomendações em relação a assuntos financeiros podem evoluir tanto
em eficácia quanto em escala.

Decide
Banco explora capacidades cognitivas para
ajudar clientes a selecionar investimentos de
maior valor
Um dos maiores bancos do mundo está investigando
como capacidades cognitivas podem ajudar clientes a
selecionar investimentos de maior valor. Em especial,
o banco está se concentrando em clientes de
mercado de massa que procuram seu call center.
O banco descobriu que muitos desses clientes fazem
depósitos em dinheiro por não conhecerem ou não
entenderem opções de investimento alternativas.
O banco planeja utilizar capacidades cognitivas para
fazer buscas em imensos volumes de dados para
encontrar as respostas exatas de que os usuários
precisam e entregar rapidamente recomendações
baseadas em evidências.
Ao fornecer respostas a perguntas específicas e
propiciar o diálogo sobre opções de investimento
por meio da computação cognitiva, o banco pode
ajudar os clientes a tomarem melhores decisões de
investimento com base em suas situações individuais.
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O caminho à frente
Apesar do entusiasmo pela cognição, as organizações precisam se dar conta de que,
frequentemente, existe uma curva íngreme de aprendizado. Em termos de implementação
de sistema e interação do usuário, sistemas cognitivos são fundamentalmente diferentes
de sistemas programáticos tradicionais.15 Organizações bancárias e de serviços financeiros
podem aprender com organizações pioneiras que já tenham implementado a cognição seguindo
três conjuntos centrais de recomendações (ver Figura 3).
Figura 3
Organizações com experiência em computação cognitiva identificaram três áreas de ação cruciais para o sucesso

1





2

Defina o valor

Encontre a oportunidade
certa.
Defina a proposta de valor
e trace um curso para a
era cognitiva.
Seja realista em relação
à concretização do valor.

Administre as

3 mudanças

Prepare as bases



Invista em talento humano.





Desenvolva e ajude a garantir
um corpus de qualidade.

Garanta o envolvimento dos
executivos na jornada cognitiva.



Comunique a visão cognitiva
em todos os níveis.



Continue aumentando o QI
cognitivo da organização.

 Leve em consideração
política, requisitos de
processo e impactos.

Fonte: IBM Institute for Business Value.
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1. Defina o valor
Um planejamento antecipado ajuda a garantir o maior retorno de investimento de recursos.
Definir o valor da cognição para a sua organização é crucial e envolve várias etapas:
Encontre a oportunidade certa – Soluções cognitivas são adequadas a um conjunto de desafios
definido. Organizações bancárias e de serviços financeiros precisam analisar o problema específico
para determinar se capacidades cognitivas são adequadas:
• O desafio envolve um processo ou função que, atualmente, exige dos humanos uma quantidade
absurda de tempo para buscar respostas e insights oportunos de diversas fontes de informações
possivelmente usando várias técnicas para tomar uma decisão ou pensar na solução de
um problema? Por exemplo, muitas funções em operações ou gerenciamento de riscos e
conformidade envolvem vastas quantidades de dados e podem ser manualmente intensas
e altamente contextualizadas.
• Existe necessidade de os usuários interagirem com o sistema em linguagem natural (como
perguntas do cliente relativas a assessoria para investimentos pessoais)?
• Isso envolve um processo ou função que exija o fornecimento de transparência e evidências
de apoio para respostas classificadas a perguntas e consultas (como processos de pedido
de empréstimo)?
Defina a proposta de valor e trace um curso para a cognição – Identifique tanto o valor diferenciado
fornecido pela computação cognitiva quanto o valor do negócio desde o início. Além disso,
estabeleça uma visão e um roteiro para a computação cognitiva com suporte do nível executivo.
Comunique continuamente o progresso do roteiro aos devidos executivos e públicos interessados.
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Seja realista em relação à concretização do valor – Os benefícios dos sistemas de computação
cognitiva não se realizam num único “big bang” no momento da implementação inicial. Em vez
disso, esses sistemas são evolucionários e se aprimoram, podendo levar a um valor crescente
com o tempo. Comunique essa realidade aos principais públicos interessados, como clientes,
prestadores de serviços financeiros e órgãos reguladores. Além disso, considere o uso de uma
implementação em etapas ou a implementação da solução em um subconjunto de usuários
confiáveis que entendem a natureza evolucionária da tecnologia.

2. Prepare as bases
Prepare as bases para a implementação de uma solução de computação cognitiva bem-sucedida
concentrando-se no seguinte:
Invista no talento humano – Soluções cognitivas são “treinadas”, não programadas, pois “aprendem”
com interações, resultados e novas informações e ajudam as organizações a ampliar o expertise.
Chamado frequentemente de aprendizado supervisionado, esse processo de treinamento com
trabalho intensivo exige o comprometimento de especialistas humanos no assunto.
Além de expertise no domínio, uma implementação cognitiva também exige expertise em
processamento de linguagem natural, aprendizado de máquinas, administração de banco de
dados, implementação e integração de sistemas, design de interface e gestão de mudança.
Executivos bancários de nossa pesquisa identificaram “falta de recursos qualificados e expertise
técnico” como o principal obstáculo à implementação de uma solução cognitiva; por isso, adquirir
talento técnico será crucial. Por fim, existe uma “habilidade” intangível adicional exigida para os
integrantes da equipe: curiosidade intelectual. O processo de aprendizado jamais termina – para
o sistema, para os usuários e para a organização.

15

Desenvolva e ajude a garantir um corpus de qualidade – A qualidade dos sistemas cognitivos
depende de seus dados. Invista o tempo adequado para selecionar dados a serem incluídos no
corpus, o que pode incluir dados estruturados (p. ex., informações de conta) e não estruturados
(p. ex., apresentações de cliente, blogs, vídeos) de diversos bancos de dados e outras fontes de
dados, e até mesmo entradas de dados em tempo real e redes sociais. Provavelmente, os dados
emanarão também de fontes novas e não utilizadas (p. ex., gravações de call center, arquivos de
áudio, páginas corporativas da web). Além disso, invista na digitalização de registros para garantir
o futuro do corpus da sua organização, concentrando-se tanto em documentação histórica
quanto nova.
Considere política, exigências de processo e impactos – Avalie todos os possíveis impactos sobre
processos e a maneira como as pessoas trabalham. Como os usuários interagem com sistemas
cognitivos de maneiras totalmente diferentes de sistemas de entrada/saída tradicionais, processos
e funções de trabalho podem ser afetados. Além disso, pense se é necessária alguma alteração
na política de dados. A aquisição dos dados necessários pode testar os limites das políticas
existentes de compartilhamento de dados e pode exigir políticas, regulamentos e contratos novos
ou modificações em políticas, regulamentos e contratos existentes, especialmente no setor
bancário, onde segurança, privacidade e outros regulamentos são estritos.

3. Administre as mudanças
Em comparação com sistemas programáveis tradicionais, sistemas cognitivos são algo totalmente
diferente. Por isso, a gestão de mudanças é mais crucial do que nunca.
Garanta o envolvimento dos executivos na jornada cognitiva – O envolvimento de executivos deve
começar com a participação ativa na definição da visão e do roteiro cognitivos e prosseguir durante
toda a jornada. Isso inclui a participação dos executivos em análises regulares de progresso
incremental e concretização de valor.
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Comunique a visão cognitiva em todos os níveis – Como a computação cognitiva é nova e ainda
não totalmente compreendida pela maioria, a comunicação regular em todos os níveis (gerentes de
negócios, reguladores, governo, clientes) é crucial. Aborde todos os medos, incertezas e dúvidas
de maneira franca e utilize patronos executivos para reforçar o valor da cognição para a missão da
sua instituição.
Continue aumentando o QI cognitivo da organização – Educação é crucial para garantir que a
cognição seja compreendida e adotada. Gerenciar expectativas relacionadas às recomendações
geradas pelo sistema é especialmente importante. Sistemas cognitivos são probabilísticos, não
determinísticos. Embora as taxas de precisão melhorem à medida que o sistema aprende com o
tempo, elas jamais chegarão a 100 por cento. Eduque os públicos interessados desde o início a
respeito das taxas de precisão e conduza análises regulares com relação a melhorias incrementais.
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Pronto ou não? Faça a si mesmo estas perguntas
• Como você planeja criar experiências mais engajadoras e personalizadas para seus clientes?
• Como você avalia a medida em que você usa seus dados estruturados e não estruturados
• Qual é o nível de QI de computação cognitiva da sua organização? Quanto os funcionários
sabem a respeito da computação cognitiva e seus benefícios para bancos e instituições
financeiras?
• De quais capacidades você precisa para dar suporte e gerenciar serviços de computação
cognitiva na sua organização?
• Como você implementaria a computação cognitiva na sua organização? Você já visualizou seus
modelos de negócios e operacional? Como você mediria o sucesso da computação cognitiva
para alcançar suas metas estratégicas?
• Como você planeja obter o compromisso da gerência sênior para um caso de negócios

A IBM pode te ajudar a engajar e entender o que seus clientes estão propensos a fazer,
mesmo antes deles saberem disso.
Descubra como aqui

18

Bancos da última geração

Para obter mais informações
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várias organizações líderes em gestão da inovação, estratégia digital, transformação e cultura
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