
Cinco mudanças 
que definirão o futuro 

dos bancos na 
América Latina

Mudar de forma ágil 
e estratégica nunca, 
em momento algum 
da humanidade, foi 
tão urgente para a 
sobrevivência, física 
e empresarial, como 
nestes tempos de 
pandemia

Porém, a região da 
América Latina e do 
Caribe, conhecida 

por passar por uma das 
maiores transformações 
digitais do mundo, continua 
equilibrando altos níveis 
de adoção digital e baixos 
níveis de inclusão finan-
ceira. Uma das formas de 
acelerar o equilíbrio disso 
é implementar o compo-
sable banking, uma nova 
abordagem que prevê o 
desenvolvimento e a pres-
tação de serviços financei-
ros baseados na montagem 
rápida e flexível de sistemas 
independentes. 

Oferecendo desde score 
de crédito até inteligência 
artificial, entre outros ser-
viços. Esse conceito tem 
ajudado instituições tra-
dicionais a oferecer novas 
experiências aos clientes, 
competir com as fintechs e 
responder à urgente neces-
sidade por mudanças, sem 
abrir mão de seus ativos 
construídos ao longo de 
décadas. 

De acordo com a pesquisa 
Banco Digital na América 
Latina, encomendada pela 
Mastercard e conduzida 
pela Americas Market In-
telligence, 55% dos con-
sumidores da região têm 
uma conta bancária e mais 
da metade realizam as tran-
sações bancárias online. 
Embora não seja surpre-
endente, esse resultado 
marca uma tendência real, 
pressionando os bancos a 
avançar para um modelo 
mais ágil, contínuo e digital. 

O estudo indica cinco 
práticas recomendadas 
para que as instituições 
financeiras na AL adotem, 
já a partir deste ano, para 
garantir seu futuro no 
mercado: 
 1) Ir além dos serviços 

financeiros. Os ban-
cos não podem mais 
operar em um silo, 
devem ser ágeis o bas-
tante para operar na 
velocidade que a vida 
dos clientes caminha 
e não o contrário;

 2) Usar a inteligência 
artificial de forma 
adequada. Enquan-
to cada cliente quer 
se sentir especial, 

oferecer atendimen-
to individual em um 
ambiente de baixo 
custo nem sempre 
é uma opção. Espe-
cialmente agora, de-
vido à Covid-19, usar 
ferramentas como 
chatbots e assistentes 
virtuais para ajudar 
os clientes a navegar 
em sua experiência 
bancária devem fazer 
parte do novo normal. 
A inteligência arti-
ficial é a tecnologia 
que orquestrará todas 
essas ferramentas; 

 3) Ter todas as fun-
cionalidades em um 
único canal. Na AL, 
muitos bancos ainda 
usam vários aplica-
tivos para funções 
diferentes: um para a 
conta corrente, outro 
para o cartão de crédi-
to e outro para a conta 
PJ. Hoje, o cliente 
demanda ter todas as 
funcionalidades em 
um único canal, por-
que a tolerância em 
usar diferentes apli-
cativos e plataformas 
ao realizar transações 
está mais baixa do que 
nunca; 

 4) Usar novas formas 
de monetização. 
Pagar tarifas desne-
cessárias está fican-
do fora de moda e, 
por isso, estão sendo 
questionadas. Um dos 
motivos é que as fin-
techs quebraram esse 
modelo tradicional. 
Agora, o fluxo de re-
ceita mais importante 
será a monetização 
dos dados do cliente. 
Embora ainda haja 
muito a ser feito para 
que isso aconteça com 
segurança na AL, essa 
é a tendência em um 
futuro próximo; 

 5) Fomentar a con-
fiança do consumi-
dor. Enquanto ins-
tituições financeiras 
tradicionais passaram 
décadas desenvol-
vendo a confiança do 
consumidor, os novos 
atores devem se con-
centrar em estraté-
gias para acelerar o 
processo de constru-
ção da reputação na 
região. Confiança e 
segurança continua-
rão sendo a base do 
setor bancário.

Não somos mais apenas 
os expectadores, mas peças 
fundamentais na definição 
do futuro dos bancos na 
região.

(*) - É CEO da Tree Solution.

Odilon Costa (*)
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Resta-nos pensar no depois. 
Então, como serão os negócios após a crise?
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Flávia Roberta Fernandes (**)

Realmente é um desa-
fio enorme, porque a 
maioria das empresas 

foi surpreendida. Poucos 
estavam preparados e isso se 
deu porque quase ninguém 
faz uma administração estra-
tégica. A lógica predominan-
te nas empresas brasileiras, 
não importa o tamanho, é 
apagar incêndio quando 
deveria prevê-lo. Mas agora 
resta-nos pensar no depois. 
Então, como serão os negó-
cios após a crise?
	 •	Você precisará cortar 

custos - Cortar custos já 
é um mantra em ambien-
tes competitivos, mas 
a economia vai desace-
lerar ainda mais e pas-
saremos por um longo 
período de recuperação. 
Será necessário cortar 
custos para poder tornar 
os negócios viáveis e es-
táveis novamente. Lem-
bre-se: os sobreviventes 
do meteoro não foram 
os grandes dinossauros, 
foram os pequenos ma-
míferos. Trazendo isso 
para a nossa realidade, 
a recuperação dos pe-
quenos e médios empre-
endimentos tende a ser 
mais orgânica que a dos 
grandes negócios.

	 •	Você precisará de uma 

Setor aéreo perto de um colapso, co-
mércios de portas fechadas,  indústrias 
paralisadas, PIB em declínio... essas e ou-
tras situações já são reflexos do lockdown 
imposto em alguns países e, também, 
em cidades e Estados brasileiros como 
medida de combate ao novo Coronavírus. 
O especialista em Finanças e Mercado 
Financeiro, da Fipecafi, instituição ligada 
à FEA-USP, George Sales, diz que o maior 
problema para aguentar muito tempo 
as medidas rígidas de isolamento é a 
falta de circulação de caixa, que afetará 
diretamente os trabalhadores.

“As empresas conseguem se manter 
na medida em que elas conseguem ter 
fluxo de dinheiro para movimentar seus 
recebimentos e pagamentos, ou seja, elas 
têm que antecipar seus recebimentos e 
postergar seus pagamentos. O limite das 
companhias para suportar este apagão, 
aqui no Brasil,  é de no máximo 27 dias”, 
alerta. No Brasil, mais de 18 cidades já 
adotaram a medida restritiva mais dura. 
O Estado do Maranhão foi o primeiro a 
impor, como forma de evitar o colapso 
no sistema público de saúde, além, de 
alguns municípios do Ceará e Pará. 

Para o especialista, a restrição quan-
do imposta em diferentes momentos e, 
também, de acordo com o número de 
cidades que adotam, as consequências 
econômicas não serão iguais. “Pernam-

A falta de circulação de caixa afetará 
diretamente os trabalhadores.
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Por que os negócios 
deveriam prever incêndios 

ao invés de apagá-los?
Muitos empresários estão preocupados em como manter seus negócios em meio à crise

mistura de problemas 
novos e antigos. Pro-
blemas que precisarão 
ser resolvidos por pes-
soas, não por máquinas. 
Principalmente porque 
estaremos diante de si-
tuações novas e muitas 
vezes complexas. Não 
se esqueça das pessoas.

	 •	E,	precisará	investir	em	
pessoas - Neste “novo 
normal”, investir em 
profissionais prepara-
dos, que façam uso do 
suporte tecnológico e 
virtual para sua atuação e 
que percorrem estes dois 
mundos: o presencial 
e o cibernético, o con-
vencional e tecnológico. 
Profissionais com um 
perfil resiliente e proa-
tivo, com habilidades de 
organização, comunica-
ção, gestão de tempo e 
tarefas, como o assessor 
executivo digital; ou, 
ainda, com conheci-
mento empreendedor e 
inovador, atuando com 
a gestão de processos 
organizacionais, como 
o gestor de processos e 
tecnologias digitais.

(*) - É coordenador dos cursos de 
Gestão em Processos Gerenciais 
e Gestão de Negócios Digitais do 

Uninter;  

(**) - É tutora do curso de Assessoria 
Executiva Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

estratégia digital - Se 
ainda não tem, preocu-
pe-se em aprender. Será 
difícil passar pela crise 
e não adotar práticas 
modernas, como o uso de 
redes sociais e comuni-
cação em rede por meio 
de aplicativos, além de, 
inclusive, parcerias com 
empresas de suporte a 
e-commerce. Investir em 
marketing digital será 
ainda mais necessário, 
pois os negócios digitais 
estão e continuarão em 
alta. 

  Não pense que precisará 
transformar completa-
mente seu negócio. Você 
pode ter um pé no mer-
cado tradicional e outro 
na esfera digital, já que 
os negócios que mais têm 
tido sucesso são os que 
unem o melhor dos dois 

mundos: flexibilidade 
da internet e contato 
físico presencial. Quem 
escolhe é o consumidor. 
Sempre!

	 •	Você precisará valori-
zar pessoas - Sim, tam-
bém é um mantra. Mas 
geralmente esquecido. 
Durante a crise, experi-
mentamos uma mistura 
de distanciamento físico 
e proximidade virtual. 
Nunca foi tão necessá-
rio contar com equipes 
coesas, comunicando-se 
em tempo real e compar-
tilhando conhecimento 
para resolver problemas. 
Descobrimos o significa-
do da expressão ‘vestir a 
camisa’.

  Não voltaremos ao nor-
mal, mas para um novo 
“normal”. E nesse novo 
normal teremos uma 

Limite para empresas suportarem 
um lockdown não passa de 27 dias

Sérvulo Mendonça (*)

Se depender do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais de Receita Fe-
deral (Sindifisco), não. 

O Sindicato critica veementemente 
o fim do voto de qualidade que, segun-
do a instituição, é um desdenho com a 
Receita e um grande perigo, mas, por 
enquanto, está valendo a alteração do 
artigo 19-E da Lei 10.522/2002, que 
traz em sua redação: “Em caso de 
empate no julgamento do processo 
administrativo de determinação e 
exigência do crédito tributário, não 
se aplica o voto de qualidade”.

O interessante é que, em fevereiro 
de 2019, ou seja, há um ano, o mes-
mo Sindifisco  propôs ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, o fim do 
CARF, pois para o sindicato, havia 

um excesso de instâncias e recursos 
a que os devedores podem recorrer 
(a notificação da Receita, depois nas 
Delegacias de Julgamento e no CARF). 
Na ocasião, Conselheiros do CARF se 
manifestaram contrários, alegando 
que se a própria iniciativa do Governo 
era desjudicializar o máximo possível, 
acabar com o CARF significaria au-
mentar exponencialmente os recursos 
pelas vias judiciais. Será?

Sobre o artigo 19E, anteriormente 
citado, cabe evidenciar que o Carf, até 
antes da MP do Contribuinte Legal, 
aprovada pelo Congresso, contava 
com o famoso voto de desempate. 
Formado por seis membros, sendo 
três da Receita e três do Conselho de 
Contribuintes, o voto de qualidade 
sempre teve sua legitimidade colocada 
em dúvida. Embora algumas decisões 

empatadas tenham ganhado o voto 
de desempate da receita, o voto de 
qualidade na esmagadora maioria dos 
casos, serviu para enviesar as decisões 
a favor da instituição governamental.

A missão do CARF é “assegurar à 
sociedade imparcialidade e celeri-
dade na solução dos litígios tributá-
rios”. Além disso, devemos levar em 
consideração que a condução dos 
processos administrativos tributários 
deve observância aos princípios da 
Administração Pública, previstos no 
artigo 37 da Constituição, dentre os 
quais, o princípio da eficiência atribui 
à atividade administrativa os atributos 
de presteza, perfeição e rendimento 
funcional. Todavia, não é o que vem 
ocorrendo, visto que a média de jul-
gamento leva até 10 (dez) anos, ou 
seja, se estamos em 2020, o CARF 

está decidindo sobre alguns temas de 
2010, 2011, 2012. Não há como consi-
derarmos aqui, por lógica matemática, 
a chamada eficiência.

Em maio de 2016, a CGU e o TCU 
realizaram uma auditoria conjunta, 
que na ocasião foi denominada de 
“auditoria de avaliação de integridade 
do CARF”. Já naquele ano, a CGU 
apontava para o risco de conflito de 
interesse inerente ao sistema paritário 
de conselheiros do Carf e o TCU. Era 
avaliado o desempenho dos processos 
internos do Conselho, apontando para 
a falta de critério adequado para o sor-
teio dos processos a serem julgados, 
bem como para a alta morosidade nos 
julgamentos.

Em 2017, o Conselho Federal da 
OAB pediu ao STF que declare in-
constitucional o voto de qualidade 

pois, segundo a OAB, o direito ao 
voto de qualidade dos presidentes 
de turma do CARF dava ao Fisco dois 
votos nos julgamentos, o que de fato, 
acontecia até então. Para tributaristas, 
o fim do voto de qualidade soa como 
a vitória da guerra travada em várias 
batalhas, pois, por exemplo, entre os 
casos analisados pelo Conselho entre 
2017 e 2019, 7% foram decididos por 
meio do voto de qualidade, onde 71% 
destes foram a favor da Receita, e 29% 
a favor do contribuinte.

A questão agora está sujeita à modu-
lação de efeitos, ou seja, determinação 
que produzam efeitos exclusivamente 
futuros, sem retroatividade.

(*) - É Empresário, Contador, Diretor do 
Sescon/RJ e Coordenador da Comissão de 

Direito Contábil da OAB/RJ.

Será o fim do voto de qualidade do CARF?

fazer circular o dinheiro. E, isso, está afe-
tando a todos os segmentos e mercado ao 
mesmo tempo. A atual situação  é muito 
pior que a última”, declara.

Segundo o especialista, os países que 
aderiram ao lockdown já vão colaborar 
com o número previsto de redução do 
PIB mundial entre 1% ou 2%. Já no 
Brasil, os Estados e municípios que 
já entraram com a medida radical de 
isolamento social, ou ainda irão adotar, 
devem contribuir com a estimativa do 
Governo Federal da queda de até 5% do 
PIB nacional. Sales explica que quando a 
pandemia passar e a economia começar 
a se movimentar novamente, as pessoas 
estarão traumatizadas e as aglomerações 
não serão bem-vistas. 

“A maior solução para as empresas, 
para manter o trabalho e a recuperação 
econômica, está nas mãos da medicina. 
Ou seja, por meio de um medicamen-
to ou vacina. Voltar ao normal é uma 
palavra muito forte. Mas, o giro das 
atividades econômicas será melhor se 
houver protocolos de segurança, de 
distanciamento social nos ambientes de 
trabalho e comerciais, reajuste tributário, 
medidas estatais para recuperação das 
companhias e, também, a continuação 
do auxílio emergencial”, diz.

Fonte e mais informações: (https://
fipecafi.org/).

buco, por exemplo, certamente irá ter 
um prejuízo muito além do que 50% de 
queda na arrecadação. Já no estado de 
São Paulo a expectativa é que os danos 
alcancem a marca de 30%”. Ao comparar 
duas crises históricas que o mundo e o 
Brasil enfrentaram e enfrentam, o espe-
cialista explica que as razões e as formas 
de sobressair são diferentes. 

“A situação de 2008 foi oriunda de 
um risco de crédito no setor imobiliário. 
Algo que afetou os bancos, investidores, 
construtores, imobiliárias e seguradoras. 
Já a situação da pandemia tem uma razão 
mais drástica, como a falta de liquidez, já 
que as pessoas em casa não conseguem 


