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As Organizações Bancárias Estão Em Um Impasse Digital 
61% dos bancos em todo o mundo estão em "impasse digital", de acordo com a pesquisa do IDC. Embora quase 100% dos bancos reconheçam a 

necessidade de transformação digital, as instituições em não passaram do estágio em que as iniciativas digitais são bem administradas. E apenas 30% dos 

bancos alcançaram os estágios inovadores ou disruptivos onde estão ganhando vantagem competitiva através da transformação digital.

Um dos desafios em avançar com a transformação digital é a dificuldade em 

gerenciar o que tem sido um ambiente de dados tradicionalmente em silos. 

Como crescimento das empresas ao longo décadas tendo sido pautado em 

tecnologias agregadas e soluções pontuais desenvolvidas para abordar as 

linhas de negócios específicas, foram criaram ilhas de dados separadas por 

diversos formatos, requisitos de transação e arquivamento diferentes, 

gerando desafios de integração. Historicamente, os esforços para superar os 

desafios criados por tais ambientes em silos resultaram na integração ponto-

a-ponto de sistemas díspares, ou na integração manual dos dados. 
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Source: IDC, Worldwide Digital Transformation Maturity Model Benchmark. 2017;n=1818. May 2017
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Esta falta de integração desafia as empresas em relação a:

Desarticulação de experiência do cliente com base nos 

produtos, canais e tipos de clientes.

Limitação de  monetização dos dados devido à falta de 

integração.

Imperfeição de análise devido à incapacidade de alavancar 

totalmente os dados relevantes para o negócio. 



Tentar superar estes desafios sem uma arquitetura voltada para o futuro e orientada para a tecnologia requer uma reconciliação manual, o que é 
uma abordagem cara e lenta. Para avançar mais rapidamente os esforços de transformação, é preciso haver uma reconciliação e integração destes 
dados (física ou virtualmente) para maximizar as oportunidades inerentes.

O setor bancário reconhece a importância de superar estes desafios de dados, mas a execução é muitas vezes inexistente. Em uma pesquisa 
recente do IDC com bancos americanos, Big Data foi uma das duas iniciativas mais importantes no ano seguinte (Analytics foi a outra resposta 
mais importante). No entanto, menos da metade dos mesmos respondentes declarou que havia plataformas de Big Data em produção em seus 
bancos. E desses, apenas a metade relatou que as soluções Big Data foram implementadas em toda a empresa.

Para alcançar a transformação digital e participar de uma estratégia bancária conectada, décadas de aplicações em silos 
e repositórios de dados devem ser reunidos em uma arquitetura de dados aberta que seja capaz de:

Gerenciar diversas fontes de dados e formatos

Identificar e reconciliar rapidamente as exceções nos dados

Permitir o acesso aberto à ambas as partes interessadas, internas e externas

Considere a origem de criticidade sensitividade ao tempo de alguns dados

Gantir a segurança, privacidde e conformidade dos dados
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O IDC define os bancos conectados como instituições 
proativas, cujo uso de APIs abertas e gerenciamento de 
dados como base de uma arquitetura digital facilita a 
criação de valor através de inovação interna mais rápida e 
conectividade com fontes externas de dados e processos.

A arquitetura empresarial do banco se transformará através do uso de 

APIs abertas, microserviços e desenvolvimento ágil. Como parte desta 

transformação, os dados que estão guardados em sistemas discretos e 

em silos serão liberados e disponibilizados para linhas de negócios e TI, 

podendo ser disponilizados muito mais facilmente. Além disso, a abertura 

inerente da arquitetura será capaz de melhorar a colaboração com 

parceiros externos para trazer novas fontes de valor para os clientes do 

banco.

Gerentes de produto possam compor novos produtos, ligando microserviços (ou 

componentes funcionais) em vez de desenvolvê-los e alavancando mais recursos de 

dados através do gerenciamento de dados empresariais.

Novos modelos de negócios que utilizam dados de parceiros externos (financial e 

nãofinancial) possam criar novos produtos e serviços fundamentalmente inovadores.

Aconteçam respostas mais rápidas diante da mudança das condições de mercado 

através de uma infra-estrutura ágil e aberta.

O banco conectado permitirá que:

Conduzindo Valor Transformacional através de Dados em Bancos Conectados
A transformação digital nos bancos será impulsionada por uma estratégia bancária conectada que permite a criação de valor através de arquiteturas internas 

abertas e a capacidade de conexão com fontes externas de valor.
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Os gastos globais em Transformação Digital no setor bancário atingirão US$ 49,6 

bilhões até o final de 2019, crescendo a 17% ao ano.

Quando perguntados sobre como classificar sua principal iniciativa de 

transformação digital, mais bancos do mundo (33% dos respondentes) escolheram 

"Criar novos modelos de negócios e desenvolver novos fluxos de receita digital 

com novos produtos ou serviços", do que qualquer outra iniciativa.

O banco conectado é a base sobre a qual a transformação digital alcançará seus 
objetivos finais.
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Bancos Conectados

Detecção e prevenção de crimes financeiros - Especificamente capacidades avançadas de
AML e fraude

Onboarding de Clientes - Melhorando o onboarding digital e o onboarding de clientes 
de filiais e permitindo capacidades inteligentes da KYC

Reengenharia de processos comerciais e de TI

À medida que os bancos começam a aproveitar as novas oportunidades oferecidas 

pela Transformação Digital, eles caminham para implementação de casos de uso 

tático - projetos financiados discretamente com resultados comerciais esperados - 

ao mesmo tempo em que modernizam seu núcleo. Quatro desses casos de uso são 

descritos aqui:

1 Ofertas verdadeiramente individualizadas - Tanto em filiais como através de canais digitais

4

3

2

Dados Bancários
Produtos Internos
Desenvolvimento 

& Marketing
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Caso de Uso 1

Ofertas verdadeiramente individualizadas

Requisitos do Sistema
A plataforma de dados do cliente coleta informações sobre os clientes em todas as linhas de depósito, empréstimo, cartão, confiança, pequenos negócios e negócios corporativos 

e cria uma visão holística de cada indivíduo, bem como os vínculos entre os indivíduos (uma pessoa pode ser um proprietário de um pequeno negócio, e a matriz de outro cliente 

bancário também, por exemplo). Dados de fontes externas, tais como agências de crédito, mídia social ou pagamentos, também são usados para construir uma visão mais 

completa do cliente, permitindo uma análise individualizada. Para este fim, a tecnologia requer uma forma de integrar e normalizar dados de múltiplas fontes e formatos, 

reconciliar-se automaticamente com os armazéns de dados existentes, disponibilizar os dados em múltiplas plataformas de negócios, analisar os dados em tempo real e no 

contexto de outros dados do cliente, e fazê-lo em escala. Além disso, o CDP deve ser construído utilizando estruturas API abertas para maximizar futuras oportunidades de 

integração.

Objetivos
Os bancos querem fornecer o próximo nível de 

produtos e serviços direcionados que estejam 

mais alinhados com o estilo de vida do cliente 

individual e que apontem as necessidades no 

momento exato em que esses produtos e 

serviços são necessários.

Soluções
Uma plataforma de dados de clientes (CDP) agrega informações pertinentes 

aos clientes em todas as linhas individuais de negócios e fontes externas de 

dados como dados demográficos ou pagamentos, permitindo diferenças na 

estrutura de dados. Reunir essas informações permite uma análise avançada, 

preditiva e em tempo real para criar "segmentos de um" que podem reagir 

rapidamente a eventos da vida do cliente ou mesmo a comportamentos em 

tempo real, tais como oportunidades instantâneas de crédito. 

Desafios
A maioria das instituições ainda aborda o cliente através de segmentação de Marketing - cada cliente 

é colocado em uma (ou algumas) segmentação de um número limitado de categorias que se alinham 

amplamente com as necessidades. Isto porque os dados dos clientes são separados através dos 

sistemas comerciais em silos, tornando as ofertas individualizadas quase impossíveis. Além disso, a 

análise desses dados é quase sempre feita em um processo de lote, portanto, decisões e ofertas 

pontuais não podem ser feitas quando o cliente precisa delas, em tempo real.

Benefícios
Os dados do IDC mostram que os consumidores estão dispostos a 

fornecer informações pessoais se as ofertas que eles recebem dos 

bancos forem relevantes para suas vidas. A taxa de conversão para 

produtos e serviços aumenta conforme as ofertas são cada vez mais 

individualizadas, e os esforços de marketing do banco se tornam 

muito mais eficazes através do uso de um CDP e análises avançadas 

para criar "segmentos individuais".
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Caso de Uso 2

Detecção e prevenção de crimes financeiros
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Requisitos do Sitema
As modernas plataformas de detecção/prevenção de fraudes devem ser construídas sobre arquiteturas API abertas integradas com uma 

solução de gerenciamento de dados em tempo real que possa se integrar com múltiplos processos empresariais internos, como pagamentos ao 

consumidor e transações bancárias corporativas, e que traga fontes de dados (como os serviços AML) de fora da instituição. 

Objetivos
Os bancos querem detectar e/ou prevenir os crimes financeiros - desde 
violações a ciberataques e fraude - o mais rápido possível para cumprir 
com os regulamentos e manter a confiança do cliente. 

Soluções
Os bancos precisam de uma plataforma de gerenciamento de dados 

que possa operar na velocidade dos sistemas de transações em tempo 

real do banco - tais como pagamentos - e que possa agregar 

informações de uma variedade de fontes internas e externas para 

"alimentar" os modernos sistemas de fraude e segurança cibernética 

baseados em IA/ML.

EUR145272119

Desafios
Diz-se que quando os bancos constroem uma parede de 10 metros, os 

hackers constroem uma escada de 15 metros. A latência dos dados e os 

sistemas herdados baseados em regras simplesmente não conseguem 

acompanhar o ritmo e a variedade de ameaças de hoje.

Benefícios
Além de cumprir as regulamentações existentes, tais como LGPD, 

SOX e BCBS, as modernas plataformas de gerenciamento de dados 

estão abertas e flexíveis o suficiente para responder às novas 

regulamentações muito rapidamente. A confiança e lealdade do 

cliente aumenta à medida que a instituição é capaz de proteger 

melhor o patrimônio do cliente.
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Caso de Uso 3

Onboarding e conhecimento de cliente (KYC)

Requisitos do Sistema
Uma melhor integração, incluindo a KYC, exige uma plataforma de dados que possa estabelecer relacionamentos e monitorar transações em tempo 

real, utilizando informações de todas as linhas de negócios. Tal solução está pronta no ponto de contato para fornecer decisões rápidas da KYC. A 

plataforma também deve estar aberta para integrar eficientemente dados de fontes externas de verificação de clientes, sejam eles agências de 

crédito ou grandes registros da KYC. 

O onboarding eficiente é possível quando o sistema é capaz de acessar e processar 

informações automaticamente em toda a organização o mais rápido possível. Por 

exemplo, uma nova conta de pequena empresa pode ter origem em uma relação de 

consumo pré-existente, onde o cliente já é conhecido. O onboarding torna-se ainda 

mais eficaz quando o banco é capaz de recorrer à comunidade de outras instituições 

que estabeleceram "registros KYC" que já fizeram algumas das diligências necessárias 

para examinar o cliente. 

Desafios
Devido à natureza siloada da maioria dos dados no banco, os processos KYC são 

onerosos tanto para a instituição quanto para o cliente, causando atrito indevido 

no processo de embarque, particularmente quando um cliente é erroneamente 

flagged como um mau ator. A resolução de tais eventos é tipicamente manual, 

causando ainda mais atrasos.
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Objetivos
Antes de iniciar qualquer novo relacionamento, e ao longo da vida de alguns 

relacionamentos, os bancos devem verificar a identidade do varejista, 

pequeno negócio ou cliente corporativo para proteger a instituição de maus 

atores. Da mesma forma, os bancos varejistas devem identificar as fontes de 

fundos para qualquer novo cliente para garantir que a fonte de 

financiamento não seja fraudulenta ou nefasta. 

Soluções Benefícios
Também aqui o benefício para o banco é duplo. A instituição 
está se protegendo de possíveis responsabilidades e ïnes por 
não conformidade regulatória e de perdas financeiras através 
de ações de potenciais maus agentes. O cliente também é 
beneficiado por uma experiência mais rápida e eficiente, 
criando um ambiente competitivo e de maior eficiência. 
diferenciação no mercado.
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Caso de Uso 4

Reengenharia de processos comerciais e de TI

Requisitos do Sistema
As auditorias de processo revelarão as semelhanças entre os dados e processos de operações comerciais e/ou de TI que podem ser usados para mapear arquiteturas modernas de 

plataformas de dados. Em ambos os casos, os dados comerciais e de TI precisam ser normalizados o máximo possível para criar recursos que possam ser aproveitados. Mas atenção 

deve ser dada à sensibilidade de latência de muitos processos, como o monitoramento do sistema, que não tolerará a latência. Novamente, as plataformas de dados construídas como 

base da reengenharia de processos irão alimentar tecnologias de automação de processos inteligentes baseadas em IA/ML que alavancem a força das plataformas de dados robustas.

A chave, mais uma vez, é a agregação e reconciliação automatizada dos dados 

operacionais e de processo para permitir a consistência, ou pelo menos 

minimizar as inconsistências, das operações. Existem hoje ineficiências nas 

operações comerciais, tais como múltiplos sistemas de conformidade, que 

poderiam alavancar uma única fonte agregada de dados de clientes e assim 

ganhar eficiência. A manutenção da infra-estrutura tecnológica do banco 

também benefits a partir de um ambiente de dados normalizado que é mais 

fácil de usar e gerenciar. A automação inteligente de processos (IPA) usando 

AI/ML pode aproveitar melhor os dados operacionais para maximizar as 

eficiências e velocidades da tomada de decisões comerciais.

Desafios
Como é o caso dos dados do cliente, os dados comerciais e de TI que conduzem as operações 

do banco são divididos em todos os sistemas de sua infra-estrutura. Processos comerciais 

complexos, como a originação de empréstimos, muitas vezes utilizam recursos manuais para 

"unir" componentes díspares da cadeia a fim de entregar esses produtos e serviços. Da mesma 

forma, à medida que a infra-estrutura do banco evoluiu ao longo de décadas, o cuidado e a 

alimentação desses sistemas distintos tornou-se um desafio devido a dados em silos, formatos de 

dados incompatíveis e necessidades de monitoramento inconsistentes.
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Objetivos
O processamento de operações é uma fonte potencial de 

economia de custos em significant se os processos 

comerciais e de TI puderem ser automatizados, liberando 

orçamento para financiar iniciativas transformadoras para o 

crescimento do negócio. Ao mesmo tempo, operações mais 

eficientes tornam a instituição mais ágil e capaz de 

responder melhor às mudanças do mercado.

Soluções Benefícios

Tal abordagem baseada em dados para reengenharia de processos tem o 
potencial de melhorar a velocidade e a precisão em áreas importantes e 
geradoras de receita, como a originação de empréstimos, onde os bancos 
estão vendo a maior pressão das empresas de serviços não tradicionais 
financial. Ao automatizar os dados e processos nas operações comerciais, os 
esforços manuais dispendiosos e o risco de erros humanos são reduzidos 
significativamente. Para o grupo de TI, sua capacidade de manter um número 
crescente de sistemas e plataformas é melhorada através do uso de dados e 
processos comuns e consistentes através de uma variedade de plataformas de 
infra-estrutura. Finalmente, a automação dos processos comerciais e de TI 
com base em plataformas de dados modernas cria eficiências que podem ser 
alavancadas para financiar o crescimento dos negócios.
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Soluções de Gerenciamento de Dados Otimizadas para Bancos Conectados
Os bancos de hoje operam em um mundo onde as empresas menores e mais rápidas fintech estão lutando pela lealdade e receita dos clientes. Para competir, as instituições 

existentes devem modernizar sua tecnologia e infra-estrutura de dados para se tornarem muito mais ágeis e capazes de reagir a um mundo em ritmo acelerado. Uma arquitetura 

bancária conectada requer um sistema de gerenciamento de dados que seja otimizado para agilidade e abertura. Esta arquitetura é o sangue vital do banco transformado 

digitalmente. 

Esta nova arquitetura supera os desafios dos ambientes herdados tradicionais:

Acesso aos dados em sua origem, seja interno ao banco ou de parceiros externos 

Protejam os dados para garantir a privacidade, reduzir fraudes e cumprir os regulamentos

Abram os dados para as diferentes linhas de negócios

Tornem os dados disponíveis em tempo real para as funções que são 

críticas em termos de tempo

Soluções de gerenciamento de dados em tempo real Soluções de Gerenciamento de Dados para o Banco Conectado

Sistemas separados de registro e análise

Consultas manuais em bancos de dados analíticos separados

Scripts ETL desenvolvidos manualmente e programas em lote 

Escalabilidade limitada

Os dados provêm de fontes internas 

Os dados devem obedecer estrutura e formato espefícos

Sistemas internos com interfaces externas

Otimizado para processamento de transações ou 
consultas contra dados estruturados

Sistemas convergentes de registro, análise e engajamento de dados

Capacidades analíticas abrangentes

Conjunto completo de capacidades de interoperabilidade (por exemplo, integração, 
transformação, orquestração, gerenciamento de API)

Dinamicamente escalável para lidar com aplicações de Grandes Dados 

Os dados vêm de fontes internas e externas, incluindo parceiros comerciais, serviços de dados 
adquiridos, sensores e a IoT, e são conectados e protegidos através de bibliotecas API controladas

Os dados podem ser variáveis (por exemplo, conteúdo de linguagem natural, 
documentos, dados semi-estruturados), e podem mudar de forma 

Mistura de sistemas internos e externos, aplicações móveis e sistemas de 
autogestão usando AI/ML

Projetados para apoiar o desenvolvimento ágil de aplicações de experiência do cliente 
(CX), e para o processamento de transações analíticas (ATP) em tempo real

É extremamente difícil modernizar os sistemas legados substituindo as infra-estruturas de dados legados em massa. Ao contrário, as modernas capacidades de gerenciamento de dados 
devem ser introduzidas progressivamente, com pouca ou nenhuma interrupção nas operações existentes. 

Programas executados em algoritmos fixos Capacidade de incorporar IA e capacidades de aprendizagem de máquinas para desenvolver 
processos mais inteligentes 
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Soluções de gerenciamento de dados otimizadas para Bancos Conectados permitem que a instituições:
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Ser 
Aberto
e Ágil

Fornecer 
Segurança 

Empresarial

Fácil de 
Desenvolver, 

Integrar e 
Implantar

Processa transações e eventos em tempo real com análise e decisão simultâneas

Suporta uma variedade de formatos de dados 
Gerencia dados internos, bem como dados de fontes externas

Suporta uma variedade de usos - acesso por usuários, sistemas analíticos, sistemas transacionais e ATP, análise 

gráfica, computação cognitiva, etc. Inclui processamento de linguagem natural (PNL)

É dinamicamente escalável

Cumpre com todos os regulamentos locais e gerais

Assegura a privacidade e protege contra violação de dados

Criptografa dados em várias etapas de transporte e armazenamento

Suporta APIs e idiomas padrão de acesso e manipulação de dados, como SQL, Java, Python.     

Suporta análises abertas- código aberto, linguagem R, AI, ML, Apache Spark, ferramentas de visualização de dados

Fornece um ambiente de desenvolvimento unificado

É interoperável com os sistemas existentes 

Oferece a opções de implantação flexível - por exemplo, datacenter, nuvem, cluster
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Selecionando a solução correta de gerenciamento de dados para a 
plataforma de Transformação Digital 
Para se alinharem aos bancos conectados e terem sucesso em seu objetivo de transformação digital, os bancos devem selecionar uma solução de 

gerenciamento de dados com os seguintes atributos:
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Mensagem do patrocinador

A InterSystems é o motor de informação que alimenta algumas das aplicações 
mais importantes do mundo. Na área da saúde, finance, governo e outros 
setores onde vidas e meios de subsistência estão em jogo, a InterSystems tem 
sido um fornecedor estratégico de tecnologia desde 1978. 

A InterSystems é uma empresa de capital privado com sede em 
Cambridge, Massachusetts, com escritórios em todo o mundo, e seus 
produtos de software são utilizados diariamente por milhões de pessoas em 
mais de 80 países.

Para mais informações, visite: 
www.intersystems.com/IRIS   

www.intersystems.com/IRIS



