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A boa notícia é que os bancos estão resistindo, eles lançam 
aplicativos úteis, webchats e outros serviços para rivalizar 
com os melhores jogadores da FinTech. Em 2017 os principais 
bancos tinham mais de 5,5 milhões de webchats com seus 
clientes, o Barclays assinou 20.000 clientes para seu aplicativo 
Launchpad, onde os usuários podem testar novos recursos e 
dar seus feedbacks, enquanto o banco Santander já tem um 
serviço de solicitação de hipoteca on-line que permite que os 
clientes podem refinanciar suas hipotecas sem a necessidade 
de sair de casa13. Pesquisas sugerem que esses investimentos 
serão recompensados, já que os bancos que digitalizaram a 
experiência do cliente e removeram os pontos problemáticos 
conseguiram ganhar novos clientes14.

Parece que este trabalho já está causando um impacto: dois de 
cada três de nossos entrevistados acreditam que a diferença 
na qualidade da experiência digital entre os bancos tradicionais 
e FinTechs diminuiu nos últimos dois anos. Além disso, 72% 
acham que, na maioria dos bancos, a digitalização da interação 
com o cliente está em um nível onde ainda há mais espaço 
para aumentar a vantagem competitiva através da melhoria 
dos processos internos em vez de atração de investimentos 
adicionais no front-end digital.

Eficiência do processo interno — a nova 
vantagem competitiva?

Essas descobertas, no entanto, são um reconhecimento 
de que as inovações orientadas para o cliente podem ser 
facilmente copiadas pelos concorrentes e, para permanecerem 
competitivas, as empresas devem melhorar os processos 
internos que estão escondidos aos olhos indiscretos dos 
concorrentes. A Monzo, por exemplo, desfrutou de vantagem 
competitiva de curta duração ao permitir que os clientes 
congelassem e descongestionassem seus cartões em 
instantes porque agora Barclays oferece o mesmo serviço. 78% 
de nossos entrevistados concordem que, como a inovação 
interna a é menos fácil de replicar, ela tem o potencial de 
oferecer uma vantagem competitiva mais duradoura. Uma 
consequência dessa nova realidade é que mais da metade de 
nossos entrevistados (54%) espera uma mudança em direção 
ao investimento para melhorar a eficiência dos processos 
internos em vez da tecnologia voltada para o cliente nos 
próximos dois anos.

As expectativas do cliente foram alteradas por causa das interações online do dia a dia. A gente hoje quer uma comunicação 
tão instantânea quanto o Facebook Messenger, soluções que facilitam a vida e economizam dinheiro, como o Uber, e 
pagamentos tão fáceis como no Amazon Prime. Essa ânsia por conveniência é poderosa. De acordo com a pesquisa da 
Personetics quase metade (45%) dos clientes bancários tradicionais do Reino Unido pode mudar sua conta corrente no 
banco clássico para uma instituição financeira alternativa, como uma varejista ou empresa FinTech12.
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65% acreditam que a diferença 
na qualidade da experiência digital 
entre bancos tradicionais e FinTechs 
diminuiu nos últimos dois anos

72% acham que há mais espaço 
para aumentar a vantagem competitiva 
através da melhoria dos processos inter-
nos em vez de atração de investimentos 
adicionais no front-end digital

54% esperam uma mudança em 
direção ao investimento para melhorar 
a eficiência dos processos internos em 
vez da tecnologia voltada ao cliente 
nos próximos dois anos

12 Banking Disintermediation: The Personalization Imperative, Personetics, 2016 
13 ukfinance.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/WWBN-FINAL-Digital.pdf 
14 bain.com/insights/evolving-the-customer-experience-in-banking/
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O nível de ganhos em eficiência entregado pelos investimentos em RPA

RPA — impacto transformacional

Quando se trata de otimização dos processos internos, não há nada melhor que automação robótica de processos (RPA). 
Usando o RPA, as empresas podem automatizar processos de negócios baseados nas regras, liberando os trabalhadores 
humanos para se concentrarem em tarefas de maior valor. Quando um sistema de RPA é combinado com alguma forma 
de tecnologia cognitiva, como aprendizado de máquina, reconhecimento de fala ou processamento de linguagem natural, 
as tarefas ainda mais complexas podem ser automatizadas.

A maioria dos bancos já está concentrada neste esforço de back-office: 
três quartos dos entrevistados disseram que sua organização já está 
usando o RPA. Isso não é surpresa: os ganhos de eficiência são excelentes 
e o retorno sobre o investimento pode ser convincente: estudos sugerem 
eficiências operacionais de até 70%15, maior precisão e melhor atendimento 
aos clientes.

Existem muitos casos de uso: um grande consumidor e banco comercial redesenhou seu processo de reclamações e 
implantou 85 “bots” para executar 13 processos, lidando com 1,5 milhão de solicitações por ano. Como resultado, o banco 
conseguiu adicionar capacidade equivalente a cerca de 230 funcionários em tempo integral, com aproximadamente 30% 
do custo de recrutar mais funcionários, além de registrar um aumento de 27% nas tarefas executadas “na primeira vez”16. 
O banco global usou bots no processo de abertura de contas, para extrair informações de formulários e alimentá-los em 
diferentes aplicativos, reduzindo o tempo de conversão em quase 30%, eliminando erros e cortando custos em US $ 50.000 
por ano17. Um grupo financeiro internacional reduziu o tempo para processar documentos em 60%, economizou US $ 4,5 
milhões em processamento ao longo de três anos e serviu 25% a mais clientes com o mesmo número de funcionários18.

Ganhos de eficiência dramáticos

Ganhos de eficiência significativos

Ganhos de eficiência moderados

Ganhos menores de eficiência

Sem alterações

75% dos banqueiros 
entrevistados já estão 
usando o RPA

20%

13%
4%

36%

27%

15 capgemini.com/2017/12/rpa-and-ai-the-next-step-in-the-efficiency-game-for-banks/ 
16 deloitte.com/insights/us/en/focus/signals-for-strategists/cognitive-enterprise-robotic-process-automation.html#endnote-sup-6 
17 tcs.com/content/dam/tcs/pdf/Industries/Banking%20and%20Financial%20Services/why%20banks%20must%20bank%20on%20RPA.pdf 
18 Case study supplied by ABBYY
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É impossível discutir com os números. Os bancos que implementaram 
o RPA já se beneficiam: 40% relatam ganhos significativos de 
eficiência e outros 36% estimam que tiveram ganhos moderados em 
seus investimentos. Mais de quatro entre cinco (81%) concordam que 
o retorno sobre investimento em automação robótica de processos 
em termos de redução de custos é significativamente mais rápido 
em comparação com o investimento em tecnologia.

Abordagem do cliente

Os jogadores do mercado têm que estar prontos para a transformação 
da abordagem do cliente usando Inteligência Artificial. A abordagem 
de má qualidade pode ser um grande obstáculo para os clientes: 
estudos sugerem que 40% dos consumidores abandonaram os 
pedidos bancários, com mais de um em três (39%) abandono 
devido ao tempo gasto e um terço (34%) devido a precisar de muita 
informação pessoal19. De fato, os bancos tradicionais levam, em 
média, 26 dias para “onboard” um novo cliente20. Isso é muito tempo 
na época quando o Monzo pode acessar os clientes por meio do 
smartphone em minutos.

A abordagem do cliente tão prolongada tem um custo. Os clientes 
gastam menos se tiverem que passar por muitas complicações: a 
mesma pesquisa descobriu que mais da metade dos clientes diz que 
seria mais provável que se candidatasse a um produto financeiro se 
o processo estivesse 100% on-line e comprasse serviços adicionais 
se a identidade física não foi necessário21. Adicionalmente tem o 
custo para os bancos para gerenciar todos esses papeis físicos: de 
acordo com os dados da Thomson Reuters, a empresa financeira 
média gasta US $ 60 milhões por ano em conhecimento de seus 
clientes (Know Your Customer ou KYC) e abordagem de clientes.

Está obvio que ainda há muito trabalho a ser feito. Nossa pesquisa 
mostra que 50% dos banqueiros entrevistados ainda exigem que um 
cliente visite um escritório para retirar determinados produtos, 59% 
exigem que os clientes forneçam informações sobre si mesmos várias 
vezes e 64% solicitem que enviem cópias físicas de documentos. 
No mesmo tempo a Monzo permite que os clientes enviem uma 
foto do seu ID e um rápido vídeo selfie para executar os processos, 
enquanto o processo de onboarding no Starling leva cerca de cinco 
minutos. Os processos complicados e demorados ficam muito fora 
das expectativas dos clientes na era digital.

Os bancos precisam de olhar para este lado com urgência: 93% 
de nossos entrevistados concordam que, com a disseminação de 
serviços que usam dados analíticos e dados avançados que podem 
ser acessados por meio de APIs abertas, é mais crucial do que nunca 
para os bancos reduzirem o processo de aplicação ao mínimo.

81% concordam que o retorno 
sobre investimento em RPA é 
significativamente mais rápido do 
que em outras tecnologias

Porcentagem de bancos que ainda exigem 

que os clientes façam o seguinte para 

receber um novo produto

Visitar um escritório 50%

Enviar cópias físicas de 
documentos 64%

Fornecer informações sobre
 si várias vezes 59%

19 signicat.com/wp-content/whitepapers/signicat-onboarding-whitepaper.pdf 
20 thomsonreuters.com/en/press-releases/2017/october/thomson-reuters-2017-global-kyc-surveys-attest-to-even-greater-compliance-pain-points.html 
21 signicat.com/wp-content/whitepapers/signicat-onboarding-whitepaper.pdf
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Cerca de um terço dos respondentes está usando amplamente o RPA para cheques de Conhecimento de seus clientes 
(KYK) e Luta contra a lavagem de dinheiro (AML), mas isso significa que a maior parte do setor está apenas colocando um 
dedo na água ou ainda está nos estágios de planejamento. Uma abordagem hesitante pode custar caro à medida que os 
clientes mudam para os fornecedores que facilitam a inscrição.

Decisões de crédito — precisa de mais velocidade

Os clientes que procura por um crédito querem respostas rápidas —  e os FinTechs já os oferecem. Os clientes do Starling 
Bank, por exemplo, podem solicitar um pequeno empréstimo pessoal de acesso instantâneo com apenas alguns toques 
no aplicativo.

As empresas de FinTech oferece não apenas pequenos empréstimos. O corretor hipotecário online Trussle, por exemplo, 
permite que os clientes solicitem uma hipoteca online em menos de cinco minutos, com o potencial de economizar até £ 
4.000 por ano. Ao mesmo tempo, a FinTech Iwoca, fornece soluções inteligentes para as pequenas e medias empresas 
usando análises de big data para conceder empréstimos para pequenas empresas. 

Nossos entrevistados esperam que o IA vai ajudar a receber o crédito mais rápido. As tecnologias de computação cognitiva, 
alimentandos por grande quantidade de dados extraídos de APIs abertas e dispositivos conectados, utilizarão muito 
mais fontes com muito mais rapidez do que qualquer ser humano poderia gerenciar, permitindo fornecer avaliações mais 
precisas da propensão do cliente. Em 2017, por exemplo, o JPMorgan Chase apresentou a COiN, uma plataforma de 
inteligência contratual que, usando aprendizado de máquina, poderia revisar 12.000 contratos de crédito comercial anuais 
em segundos. Anteriormente este processo durou 360.000 horas de trabalho por ano para advogados e agentes de crédito.

O nível de ganhos em eficiência entregado pelos investimentos em RPA

59% 62% 68%

 Apenas usando APIs     Uso de IA e dados de 
dispositivos conectados

Uma combinação dos dois

Até que ponto os bancos usam o RPA para os seguintes cenários

Abordagem do Cliente 

Conhecimento de seus 
clientes (Know Your 

Customer)

Luta contra a lavagem 
de dinheiro (Anti-Money 

Laundering)

15%

16%

14%

17%

15%

De jeito nenhum e 
nenhum plano imediato

16%

32%

34%

37%

27%

26%

25%

9%

9%

8%

Em menor medida Não, mas planejamos 
em até 24 meses

De forma significativa Em grande escala
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Nossos entrevistados acham que a convergência entre o sistema 
bancário aberto e a IA transformará a tomada de decisões e 
gerenciamento dos riscos. Ao permitir que terceiros acessem os 
dados da conta do cliente por meio de APIs abertas, o open banking 
reduza o tempo necessário para chegar a uma decisão de 59%. 
Quando os bancos implantam IA e usam os dados de dispositivos 
conectados, o tempo de resposta é a 62% mais rápido. A combinação 
dos APIs abertas, IA e dispositivos conectados resulta numa redução 
de 66% de tempo de tomada da decisão sobre o credito. 

Quase nove em dez dos banqueiros pesquisados esperam usar a 
IA em gerenciamento de risco de crédito no prazo de dois anos (na 
verdade, quase metade —  49% já usam IA, e outros 17 por cento têm 
um projeto piloto em andamento) e, esperam que 46% das decisões 
de crédito dentro de sua organização sejam feitas inteiramente por 
IA no prazo de dois anos. 

Inteligência Artificial — Preocupações 

No entanto, existem algumas preocupações no campo de utilização 
de IA. Como vemos em outros setores, há preocupações sobre 
como os programas de inteligência artificial tomam suas decisões. 
Tem havido uma série de escândalos de alto nível nos quais a IA 
ampliou tais preocupações: em 2016, o Chatbot da Microsoft, 
deveria aprender a bater papo no Twitter, mas dentro de 24 horas 
já estava apoiando Adolf Hitler; em outubro de 2018, a Amazon teve 
que descartar sua ferramenta AIrecruiting depois que se descobriu 
que ela estava ativamente discriminando as mulheres. A IBM, a 
Microsoft e o Google estão agora criando ferramentas avançadas 
para testar seus algoritmos de Inteligência Artificial. A maioria de 
nossos entrevistados está claramente atenta a esses riscos, com 
56% tendo preocupações significativas com a transparência das 
decisões tomadas pelos programas da IA. Então, a governança da 
IA deve ser uma prioridade para todos os bancos.

Em que nível os bancos usam a IA em tomada das decisões sobre o credito

De jeito nenhum e 
nenhum plano imediato 

Não, mas planejamos 
em até 24 meses

Apenas em projetos 
piloto

Moderadamente

Em grande escala

16%

19%

15%

38%

12%

10% 20% 30% 40%

66% de redução no tempo 
gasto para tomar a decisão sobre 
o credito graças a combinação 
dos APIs abertas, IA e dispositivos 
conectados

84% dos banqueiros 
entrevistados esperam usar a IA 
em gerenciamento de risco de 
crédito no prazo de dois anos

56% dos especialistas 
entrevistados têm preocupações 
sobre a transparência das 
decisões de risco de crédito 
tomadas pelos programas da IA



Capítulo 2 | O Banco Digital: o Próximo Estágio da Transformação

Aceleração no setor bancário

Perdas de emprego também são um dos pontos-chave. Banqueiros líderes, incluindo o chefe do Deutsche Bank, alertaram 
para uma “fogueira” de empregos industriais à medida que a automação avança. Os entrevistados esperam que a IA vai 
reduzir a força de trabalho em 10% nos próximos dois anos, em 19% nos próximos cinco anos, em 28% em 10 anos e 38% 
em 15 anos.

O impacto da IA na força de trabalho dos bancos nos seguintes prazos

No entanto, a nossa pesquisa sugere que a implantação de 
um projeto de IA não deve causar pânico. Parece que muitos 
bancos planejam usar a inteligência artificial para ajudar, ao 
invés de substituir, a força de trabalho humana: hoje 74% dos 
bancos estão usando ou testando a inteligência artificial para 
apoiar sua equipe; esse número deve subir para 91% nos 
próximos dois anos.

65% já estão usando ou testando 
inteligência artificial para apoiar a 
equipe de atendimento ao cliente, e 

91% esperam começar a usar a IA 
dentro de dois anos

Até que ponto os bancos estão usando a AI para apoiar a equipe de atendimento ao cliente

Muitos especialistas do setor estão revisando as previsões do apocalipse dos empregos. A PwC, por exemplo, agora 
acredita que a IA criará tantos empregos quanto se deslocar nos próximos 20 anos: 7 milhões serão deslocados, mas 
7,2 milhões serão criados até 2037, resultando em um pequeno aumento de oportunidades de emprego. A PwC havia 
indicado anteriormente que 30% dos empregos seriam substituídos pela IA, mas este número foi alterado por 20%22. Em 
novembro de 2018, o Lloyds Banking Group, o maior banco de varejo do Reino Unido, anunciou que tornaria redundantes 
6.000 empregos de back-office, enquanto criaria 8.240 empregos, a partir de fevereiro de 2019, focados em aumentar a 
oferta digital do banco, resultando em uma criação de 2.000 empregos. A transformação digital está em andamento em 
todo o setor, e o desafio para os bancos será otimizar o uso de seres humanos e robôs para oferecer o melhor serviço e 
produtos aos clientes.

2 anos
Redução de 10%

5 anos
Redução de 19%

10 anos
Redução de 28%

15 anos
Redução de 38%

9% 17% 16% 37% 21%

De jeito nenhum e 
nenhum plano imediato

Em menor medida Não, mas planejamos 
em até 24 meses

De forma significativa Em grande escala

22 services/economics-policy/insights/uk-economic-outlook.html  | bbc.co.uk/news/business-45545228
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Desbloqueie dados para alimentar o banco 100% digital 

A transformação digital na atividade bancária visa principalmente a remoção do atrito do 
serviço ao cliente. Para resolver este problema servem as soluções que oferece a ABBYY. Por 
quase 30 anos, temos ajudado bancos e outras organizações a digitalizar seu conteúdo com 
tecnologias de reconhecimento e automação inteligente para reduzir custos, riscos, tempo 
e otimizar os processos de negócios. 

Hoje em dia, o processo de onboarding do cliente no sector bancário demora aproximadamente 
26 dias, metade dos quais são gastos na entrada e verificação manual dos dados de 
documentos que entram no sistema principal do banco. As tecnologias da ABBYY aceleram 
a classificação e a extração de dados, o que ajuda a reduzir os custos de processamento de 
documentos em até 70%, acelerando, assim, a integração do cliente em 25%.

Os bancos europeus estão implementando as tecnologias móveis em seus aplicativos para 
melhorar a velocidade e a qualidade do atendimento ao cliente. Por exemplo, para executar 
pagamentos ou processamento de empréstimos mais rápidos, os clientes só precisam 
tirar fotos dos documentos necessários, como faturas ou IDs e os enviar para o banco. 
Os dados podem ser reconhecidos automaticamente no servidor ou no dispositivo móvel, 
dependendo do cenário. O cliente só precisa confirmar a precisão dos dados e eles vão ser 
transferidos para o sistema interno do banco. Os resultados dos projetos implementados 
mostram que o tempo gasto no preenchimento dos detalhes de pagamento é reduzido de 
três a quatro vezes e o processo dura apenas 5 a 10 segundos, enquanto a velocidade 
de processamento dos pedidos de empréstimo aumenta em 2 a 3 vezes. Uma tecnologia 
que permite que isso aconteça é a Captura de dados. A Captura de dados é o coração da 
digitalização —  a capacidade de desbloquear conteúdo oculto em documentos e formulários 
não estruturados para seu uso efetivo nos processos de negócios. Utilizando novas 
tecnologias, como RPA, IA, Aprendizado de Máquina e ICR (Reconhecimento inteligente 
de caracteres), que automatizam processos de entrada de dados intensivos, a Captura de 
dados elimina as problemas e incomodidades relacionados com a experiência bancária. O 
resultado é uma maior satisfação do cliente, funcionários mais felizes e eficientes e retorno 
do investimento aumentado. 

A ABBYY é uma fornecedora global de soluções e tecnologias de Inteligência de 
Conteúdo, criadas para transformar documentos e dados em valor de negócios. 
A flexibilidade das soluções da ABBYY permite que os clientes utilizem diversas 
tecnologias, plataformas e soluções para classificação, análise de texto, extração 
e validação de dados em seus documentos através das entradas de qualquer canal 
de comunicação e em qualquer formato. Ao fornecer uma ampla gama de soluções 
para serviços financeiros, governo, educação, seguros, transportes, saúde e outros 
segmentos, a empresa ajuda as organizações a reduzir os riscos, acelerar as tomadas 
de decisões e gerar receitas.

Para mais informações, visite www.abbyy.com/pt-br/company/key-facts

Ponto de vista: ABBYY

Escrito por Reginald J. Twigg, Ph.D., Diretor de Marketing de Produtos, Captura de Dados, ABBYY


