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OPINIÃO
Ser on-line é saber da 
importância do off-line

“É lindo ver o mundo se 

tornar digital, mas todos 

nós precisamos vigiar 

para que ele nunca 

deixe de ser humano e 

pessoal”. 

Essa foi a mensagem de 
um fi lme publicitário de 
fi nal de ano produzido 

por uma organização fi nancei-
ra em 2016. O conteúdo, com 
pouco mais de dois minutos, 
e ainda atual, apesar dos anos 
que já se foram, resume de 
forma brilhante tudo o que 
está acontecendo dentro 
desse mundo on-line que 
estamos mergulhados. Expõe 
a importância das conquistas 
tecnológicas que surgem cada 
vez mais rápido, trazendo evo-
lução, facilidades e até mesmo 
a cura. 

E, no contraponto, a falta de 
medida desse avanço, em que o 
benéfi co passa a ser destrutivo 
se analisado do ponto de vista 
das relações humanas. Mes-
mo que alguns mais radicais 
alimentem correntes defen-
dendo o término das relações 
interpessoais em prol das 
robotizadas, tecnologia alguma 
vai acabar com isso, nem agora 
nem no futuro. Estamos falan-
do da raça humana, aquela que 
busca e depende do contato, 
da troca e da interação com o 
seu semelhante em todos os 
âmbitos da sua vida, sejam eles 
pessoais, sejam profi ssionais. 

No aspecto pessoal, acre-
dita-se que até agora cada 
um “sofre” as inovações tec-
nológicas de maneira mais 
controlada, pois ainda existe 
uma certa escolha entre o 
on-line e o off-line. Podemos 
optar, por exemplo, em arran-
jar um pretendente amoroso 
num lindo banco de praça ou 
se vamos fazer uso de algum 
aplicativo para fi ltrar alguns 
perfi s disponíveis, sem que 
se tenha qualquer contato 
pessoal prévio. A escolha é de 
cada um.

Por outro lado, essa liber-
dade que ainda se preserva 
na vida pessoal segue em 
decadência quando tratamos 
da relação com o consumidor 
ou do atendimento prestado 
a clientes. Do ponto de vista 
de algumas empresas, a im-
pressão que se tem é que não 
somente somos atendidos por 
um robô, mas que também, en-
quanto clientes, não passamos 
também de um robô. 

Nessa realidade, somos tra-
tados como números de proto-

colos, como mais um CPF igual 
a tantos outros que recebem 
um atendimento sem qualquer 
personalização, sem levar em 
conta nosso maior bem, que é 
nossa essência humana. Sim, 
aquela mesma que comenta-
mos há pouco, permeada de 
necessidades inerentes como 
o afeto, a troca, a interação 
pessoal e de todas as outras 
relações que só encontramos 
no modo off-line da nossa vida. 

Engana-se redondamente a 
organização que “moderniza” 
seu atendimento sem oferecer 
às pessoas um contato um pou-
co mais humanitário, alegando 
ser de vanguarda, ou melhor, 
ser on-line ou qualquer outra 
coisa do gênero.

Certa vez, colidi meu carro 
no trajeto da minha casa para 
o trabalho. Passado o susto, 
entrei em contato com o 0800 
da seguradora de veículos para 
obter informações sobre os 
procedimentos a serem cum-
pridos por conta do ocorrido. 
Imediatamente a ligação foi 
direcionada para uma URA 
(Unidade de Resposta Audí-
vel). Estranhamente passei 
por não mais que três rápidas 
opções, oferecidas pelo tal 
robô, servindo apenas para 
direcionar melhor o tipo de 
atendimento que precisava 
naquele momento. 

Tudo bem, faz parte. Em 
poucos instantes, já estava em 
contato com uma atendente de 
“carne e osso” que perguntou 
prontamente, antes de tentar 
saber o sempre solicitado 
número do RG, CPF, apólice 
ou qualquer outra informação 
desse tipo: “A senhora está 
bem? Precisa que seja acio-
nado algum tipo de socorro 
médico ou talvez gostaria que 
entrássemos em contato com 
algum dos seus familiares?”.

O seguro era do carro, mas 
o foco imediato da atendente 
foi tentar saber sobre o estado 
do condutor do carro. Sentiu a 
diferença? É disso que preci-
samos. É esse o atendimento 
que buscamos. São essas as 
empresas que queremos, pois 
prestam um atendimento on-li-
ne, mas sabem da importância 
das atitudes off-line como prin-
cipal meio de encantamento e 
respeito pelos seus clientes. 

Esse é o verdadeiro futuro, 
em que temos a tecnologia 
como aliada, trabalhando por 
todos nós e nunca contra nós. 

(*) - É Gerente de Relacionamento 
com o Cliente do Sistema

Positivo de Ensino.

Juliana Maria Garippe (*)
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News@TI
Serviço por assinatura corporativa

@A BDS DataSolution, uma das principais fornecedoras de soluções 
em gerenciamento de dados corporativos, apresenta o seu novo 

serviço para gestão de dados, no evento Itau Treasury, que reúne os 
principais clientes corporativos da instituição fi nanceira. O BDSDA-
TA, um serviço por assinatura corporativa, totalmente em nuvem, 
que dá acesso a milhares de séries de dados, divididos em pacotes, 
oriundos de fontes primárias públicas e privadas, sempre respeitando 
as restrições e políticas comerciais de cada origem. Especializada na 
gestão e a integração de dados a empresa oferecerá aos participantes 
do evento um período de teste do serviço, gratuitamente, por dois 
anos (http://wordpress.bem.com.br/bds-data/).

Alunos de Ribeirão disputam vaga para etapa 
internacional da Olimpíada de Astronomia

@Estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 
do Colégio Marista Ribeirão Preto (SP) vão disputar vaga para a 

etapa internacional da Olimpíada Brasileira de Astrononia e Astronáutica 
(OBA). Arthur da Silva Dias (9º ano do EF), Caio Nascimento Fraidem-
berze (3ª série do EM), Cássia Laís Galvão (3ª série do EM) e Nicolas 
Théo Galvão (3ª série do EM) farão a terceira prova online da competição 
nesta segunda-feira (2). Arthur e Nicolas já haviam conquistado ouro na 
fase única da OBA, enquanto Cássia fi cou com a prata e Caio faturou um 
bronze na olimpíada, que é destinada a alunos do Ensino Fundamental e 
Médio de escolas públicas ou privadas. Para a coordenadora do Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio do Colégio Marista Ribeirão 
Preto (SP), Lúcia Inês de Oliveira Souza Montagnani, houve uma evo-
lução quantitativa dos estudantes a partir das aulas preparatórias para 
a competição. “Estamos felizes com o resultado, porque a olimpíada 
pode ser um facilitador para ingresso em universidades do Brasil e do 
exterior, sendo um grande atrativo para o currículo”, avalia.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Oito pontos de transformação 
digital em serviços fi nanceiros 

para observamos em 2020
Luiz Riscado (*)

E será particularmente importante em 
2020, ano em que iremos observar 
mudanças regulatórias e estruturais 

importantes. Além disso, o comportamento 
do consumidor com o uso das novas tec-
nologias fi nanceiras mudou a forma como 
lidamos com serviços bancários.

Desenhando esse cenário, não há ne-
cessidade de esperar pelo novo ano e suas 
resoluções para entender o básico sobre 
a revolução digital que iremos presenciar 
no setor no futuro que se aproxima. Para 
isso, levantei os oito principais drivers de 
transformação digital em bancos e insti-
tuições fi nanceiras que iremos observar 
no próximo ano.

Machine Learning na jornada do cliente
Os bancos reconhecem plenamente o 

potencial da IA e do seu componente, o 
Machine Learning, para transformar as 
suas operações. Eles entendem que essas 
análises avançadas de dados irão ajudá-
-los cada vez mais a identifi car melhor os 
clientes rentáveis e as oportunidades de 
negócios.

Inteligência Artifi cial Bancária

A integração de dados aliada à governan-
ça regulatória, especialmente com o open 
banking, será um grande passo. O uso da 
Inteligência Artifi cial tem revolucionado 
a prevenção de lavagem de dinheiro e de 
fraudes. Mas o bancos ainda estão começan-
do a aproveitar o seu potencial com o foco 
em novas aplicações para a experiência do 
consumidor na ponta. O verdadeiro valor 
da IA está em ajudar a entender os seus 
usuários. E isso não tem preço tanto pela 
ótica da segurança dos serviços como pela 
jornada do cliente.

Deep Learning

O aprendizado profundo (Deep Learning) 
é uma forma de Inteligência Artifi cial mais 
capacitada em compreender atividades 
complexas. Uma maior personalização 
analítica da base de consumidores das 
empresas, ou melhorar a precisão e o ren-
dimento em aplicações em que se utilizem 
redes neurais por longo tempo são algumas 
das possibilidades de sua utilização. Por 
meio de algoritmos mais acurados, e poder 

de computação, podemos agregar maior 
profundidade.

Experiência do Consumidor

Mapear e otimizar a jornada do consumi-
dor é um desafi o comum na era do omni-
channel. As empresas do setor fi nanceiro 
precisam guiar o seu usuário ao longo da 
jornada com a melhor "próxima ação" possí-
vel. A automação tradicional do marketing 
tem atingido um ponto de estagnação nesse 
processo. A escala e a complexidade desse 
desafi o são oportunidades perfeitas para a 
aplicação da inteligência artifi cial com foco 
na experiência do consumidor.

Banking Analytics

As instituições fi nanceiras estão usando 
uma série de soluções para apoiar a coleta 
e a análise de dados de consumidores para 
tomada mais estratégica de decisões. Solu-
ções de CRM, análises preditivas, monitora-
mento de redes sociais, assistentes virtuais 
inteligentes e soluções de realidade mista 
são esperadas para se tornar muito mais 
signifi cantes na entrega de experiências 
de valor aos consumidores.

Compliance e tecnologia regulatória

A inteligência artifi cial e o futuro das 
regtechs (tecnologia regulatória) é a gran-
de questão. Como parte de um processo 
de avanço, organizações estão usando 
IA, aprendizado de máquina e automação 
de processos robóticos para suavizar a 
integração e os processos entre as novas 

Gonzobaker

soluções de regtechs com as já existentes 
soluções de compliance e plataformas le-
gado. As novas regulações, como a LGPD 
e o open banking, são extremamente 
densas e complexas. São nesses casos que 
a tecnologia pode auxiliar na redução da 
carga de trabalho envolvida, resultando 
em aumento de precisão.

Antifraude preditiva

Detectar e prevenir a fraude são tarefas 
que devem considerar múltiplos canais e 
linhas de negócios das instituições ban-
cárias, e que podem ser monitoradas em 
tempo real. Uma solução deste tipo sim-
plifi ca a integração de dados, combinando 
informações internas, externas e também 
de terceiros para criar um modelo preditivo 
que responda às necessidades de cada 
organização.

Open Banking

O princípio fundamental do open banking 
é a capacidade de terceiros conseguirem 
acessar dados de transações que antes 
eram proprietárias, abrindo possibilidades 
para expansão de novos serviços para os 
usuários. Na Europa, onde a legislação 
já está em vigência, o impacto ainda não 
causou a impressão que se pretendia. 
Entretanto, com a aproximação entre as 
instituições tradicionais e as startups, o 
impacto do open banking e dos serviços 
bancários será profundo.

(*) É Diretor de Vendas do SAS Brasil

A transformação digital já é uma realidade no mercado e certamente continuará sendo um tema de 
discussão persistente para ser atingido pelas instituições fi nanceiras tradicionais

Indústria 4.0: empresas precisam evitar corrida 
desenfreada pela transformação tecnológica

Digitalização, coleta de dados, auto-
matização, robotização e outros termos 
relacionados à Indústria 4.0 já são parte 
das conversas de executivos de várias 
organizações, mas o caminho a seguir na 
implementação dessas tecnologias ainda é 
incerto para alguns, especialmente quando 
são bombardeados com tantas propostas 
de soluções que se vendem como “indis-
pensáveis” e, ao mesmo tempo, “urgentes” 
para manter o negócio vivo em um mercado 
em constante transformação.

No geral, é incontestável que a Indústria 
4.0 pode trazer benefícios em termos de 
produtividade e, por isso, todos querem 
embarcar em uma espécie de corrida 
para não fi car para trás. De acordo com a 
Agência Brasileira de Desenvolvimento e 
Indústria (ABDI), tecnologias empregadas 
nas fábricas para impulsionar o conceito 
4.0 devem movimentar US$ 15 trilhões nos 
próximos 15 anos. Porém, a agência aponta 
também que apenas 1,6% das grandes 
empresas já estão plenamente preparadas 
para “surfar” neste momento da história. 

Diante disso, as organizações podem se 
ver pressionadas a entrar nesta corrida pe-
las tecnologias sem antes conseguir defi nir 
uma jornada sólida rumo à Transformação 
Digital, podendo, em alguns casos, até se 
afastar de algumas tecnologias-chave, seja 
por uma visão míope do seu estado de 
maturidade, acreditando que não estão 

mente, é importante responder à seguinte 
pergunta: como promover esta transfor-
mação envolvendo métodos, processos, 
pessoas e, por fi m, tecnologias?

Sem essas respostas, o preço de não 
querer fi car para trás pode acabar sendo 
tão alto quanto o de fi car parado esperando 
este momento passar. Muitos podem acabar 
promovendo ambientes altamente com-
plexos, cheio de soluções não integradas 
e iniciativas descoordenadas, que geram 
custos adicionais de implantação e manu-
tenção sem gerar os esperados resultados. 
Além de contar com processos que ainda 
não estão maduros ou estáveis o bastante 
para receber essa transformação, o time e 
os clientes também podem não estar pre-
parados para lidar com esta complexidade 
sistêmica e grau de inovação tecnológica.

Mais do que nunca, é preciso manter 
a disciplina, planejar antes de agir, ter 
clareza de propósito, buscar a melhoria 
contínua de nossos processos, capacitar 
frequentemente nossas pessoas e usar, de 
forma efi caz, a tecnologia na promoção 
da transformação digital com objetivos 
claros e alinhados à estratégia de negócio. 
Para isso, é fundamental contar com uma 
liderança protagonista, mesmo diante da 
constante pressão para inovar a todo custo.

(Fonte: Marcelo Eskenazi, diretor de Negócios 
Corporativos da Atech)

prontas para sua adoção, ou por acharem 
que estão muito distantes de ter uma ope-
ração semelhante à dos cenários mostrados 
durante o processo de convencimento, logo 
chegando à conclusão de que “isso não é 
para o seu negócio”.

Essa ansiedade, no entanto, deveria passar 
longe desse momento da indústria. Pelo 
contrário: o mercado deveria manter a calma, 
mapear suas reais necessidades e planejar e 
execução dos movimentos necessários, de 
forma alinhada à revisão do planejamento 
estratégico, sem perder de vista o zelo con-
tínuo pela efi ciência operacional.

Antes de dar início a um projeto de 
transformação tecnológica, é importante 
responder a três perguntas básicas. A pri-
meira questão é saber com clareza o que 
se quer transformar. Entre as respostas 
possíveis para essa pergunta está, por 
exemplo, a necessidade de transformar 
o modelo de negócios com a criação de 
novos negócios digitais correlatos, ou 
aumentar as vendas por meio da entrega 
de uma experiência digital diferenciada 
dos concorrentes.

Em seguida, é preciso responder quais são 
as dores das partes interessadas no negócio 
que devem ser endereçadas durante esta 
jornada – um projeto de transformação pode 
ter como foco os clientes, os colaboradores, 
os parceiros ou mesmo a sociedade. Final-


