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Automação viabiliza que bancos 
renegociem contratos em tempo recorde

Com a pandemia da Covid-19 
impactando praticamente todos 
os setores da economia, bancos 

anunciam a renegociação de parcelas de 
contratos junto a clientes em acordos 
firmados para assegurar a sustentabi-
lidade das empresas. Para se ter uma 
ideia, segundo o levantamento parcial 
divulgado pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), até abril foram 
contabilizados mais de 2 milhões de 
pedidos de renegociação pelas prin-
cipais instituições financeiras. Neste 
cenário, o desafio imposto aos bancos é 
cumprir o registro de grandes volumes 
de contratos renegociados, em meio ao 
trabalho remoto, com agilidade, sem 
margem de erros e sem prejudicar a 
linha de crédito das companhias.

A tecnologia RPA, ou Robotic Process 
Automation, que automatiza processos 
empresariais por meio de softwares de 
robôs, tem auxiliado os bancos nessa ta-
refa.  É o caso da Volkswagen Financial 
Services cuja área de crédito no Brasil 
já inseriu robôs no processo de renego-
ciação contratual, com potencial para 
reduzir o tempo do trabalho em 50%. 
“Recentemente concluímos a renego-
ciação de mais de 1000 contratos de um 
mesmo cliente, em 05 dias, o que signi-
fica uma economia aproximada de 90 
horas/homem. Saímos de um processo 
manual para uma rotina automatizada, 
com uso de softwares de robôs e que 
mantêm nossos profissionais motivados 
e focados em funções menos operacio-
nais e mais estratégicas”, afirma Kaio 
Bitencourt Armenio da Volkswagen 
Financial Services.

“Nosso objetivo nessa transformação 
digital é atender o cliente com qualidade 
e agilidade frente ao momento de crise 
que vivemos”, diz Leonardo Vieira da 
Rocha head de Crédito da Volkswagen 
Financial Services.

Treinamento e sensibilização – Se-
gundo Cláudia Baroni da Volkswagen 
Financial Services, mesmo antes da 
Covid-19 a Volkswagen Financial 
Services realizou em parceria com 
a UiPath, consultora em RPA e líder 
global na tecnologia, um projeto-piloto 
para registro de contratos com o uso 
da automação. A experiência foi bem 
sucedida e, a partir dela, a empresa 
iniciou uma grande sensibilização 
interna, aberta a todos os profissio-
nais, que explicou o que é o RPA e 

Centro de Excelência em RPA (Coe) 
– O próximo passo da empresa é dar 
continuidade a estruturação do Centro 
de Excelência em Automação (Coe), ou 
RPA, que dará suporte ao desenvolvi-
mento de mais projetos de automação 
a outras áreas do banco. Para tal, a 
LVR proverá treinamentos técnicos aos 
colaboradores dentro das funções de 
multiplicador de RPA e Desenvolvedor 
RPA, descentralizando a automação da 
área de TI.

Para a UiPath, estruturar o Centro de 
Excelência é importante porque ele es-
tabelece as boas práticas da automação; 
engaja diferentes profissionais; ajuda 
a empresa a mensurar os impactos do 
RPA sobre o negócio, e ajuda a esca-
lar a automação a todos os setores da 
companhia com segurança, agilidade e 
eficiência, de forma que, no futuro, cada 
colaborador possa ter o seu próprio 
robô assistente. “Essa é a nossa visão. 
Acreditamos na ideia de um robô para 
cada pessoa, e trabalhamos para per-
mitir que profissionais do mundo todo 
se envolvam no processo de automação 
e se beneficiem do trabalho ao lado de 
robôs todos os dias”, diz Edgar Garcia, 
diretor comercial da UiPath no Brasil. 

A UiPath calcula que para cada US$ 
1,00 investido na plataforma RPA as 
empresas possam alcançar retorno de 
US$ 15 ou mais ainda no primeiro ano de 
trabalho, devido ao aumento de produ-
tividade, satisfação de colaboradores, 
e melhores experiências aos clientes.
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“Saímos de um 
processo manual 
para uma rotina 

automatizada, com 
uso de softwares de 

robôs e que mantêm 
nossos profissionais 
motivados e focados 

em funções menos 
operacionais e mais 

estratégicas.”

Pandemia levou instituições financeiras a contabilizar mais de 2 milhões de pedidos de renegociação. 
A Volkswagen Financial Services conseguiu renegociar mais de 1000 contratos graças a RPA - robotic 
process automation.

OpiniãO
A missão é retomar 

o planejamento 
financeiro ainda em 2020

Não resta dúvida, 
2020 ficará conhecido 
como o ano em que o 
mundo parou.

Tudo ficará registra-
do com riqueza de 
detalhes nos jornais, 

conteúdos de redes sociais 
e futuramente nos livros. 
E para contar a história de 
como conseguimos superar 
as adversidades, todos os 
setores da economia estão 
redescobrindo fórmulas, 
refazendo planejamentos 
e medidas para colocar em 
prática um plano “B”, na 
tentativa de amenizar os 
impactos. E também com 
a missão de ajudar os bra-
sileiros, que tiveram suas 
atividades paralisadas, a 
reorganizar o planejamento 
financeiro. 

As mudanças na Previdên-
cia e os juros baixos com os 
cortes da Selic, desperta-
ram o interesse de muitas 
pessoas em tomar conta 
do próprio futuro. Porém, 
o atual momento causou 
uma bagunça nas finanças 
de todos. Segundo o estudo 
do Ipespe, 76% dos entre-
vistados acreditam que essa 
paralização terá efeitos 
negativos nas finanças. E 
já é possível perceber a mu-
dança de comportamento 
do brasileiro que cada vez 
mais busca formas de pou-
par e investir. 

A Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais, 
que ouviu mais de 3,3 mil 
pessoas de todo o país para 
conhecer os hábitos de 
poupança e de investimento 
da população, mostra que, 
para 31% dos entrevistados, 
a compra ou a aquisição do 
imóvel próprio é o princi-
pal objetivo de retorno das 
aplicações financeiras, 11% 
compra de carro, moto ou 
caminhão e 7% quer investir 
no próprio negócio. Cerca 
de 33% conseguem guardar 
o dinheiro, número signifi-
cativamente baixo, mesmo 
assim é possível visualizar 
boas oportunidades de ne-
gócios neste cenário.

Com o aumento da ex-
pectativa de vida e crise 
previdenciária mundial, o 
planejamento financeiro 
está se tornando prioridade 
no orçamento das pessoas 
preocupadas com uma 
vida longa e confortável. O 
estudo global da Schroders 
Investor mostra que a Gera-

ção Milênio (18-37) é a mais 
preocupada em poupar para 
aposentadoria, seguidos 
pela Geração X (38-50), 
pós-guerra (51-70) e silen-
ciosa (mais de 71). Além 
disso, a investigação revela 
que os jovens acreditam 
que podem ser convencidos 
a poupar ainda mais para 
aposentadoria. 

O desafio das marcas 
agora é como se diferen-
ciar e criar um portfólio 
de produtos que atendam 
as necessidades do cliente 
neste momento e também 
pós-pandemia. É necessário 
estar presente no cotidiano, 
estimular o conhecimento 
e se aproximar cada vez 
mais com transparência 
para mostrar possíveis ce-
nários, um árduo trabalho 
de consultoria. Com mais 
conhecimento e informa-
ção o indivíduo tem mais 
confiança para investir e 
comprar. 

É aí que alguns setores 
fizeram a lição de casa e se 
destacam mais por meio do 
conhecimento estimulado. 
Segundo o “Raio X do Inves-
tidor Brasileiro”, em relação 
ao ano anterior, em 2018, 
alguns investimentos se 
tornaram mais conhecidos 
entre os brasileiros. A pou-
pança passou de 31% para 
90%, seguida da compra 
e venda de imóveis, com 
83%, que subiu cinco posi-
ções. A previdência privada 
também subiu de patamar, 
chegando a 67%.

Alguns produtos foram 
impulsionados, por exem-
plo, o sistema de Consórcio. 
O setor fechou 2019 com 
26,5% de alta nos negócios, 
superando a casa dos R$ 
134 bilhões. A expectativa 
é que o segmento continue 
crescendo com demandas 
por financiamentos e per-
formance dos setores de 
imóvel, construção civil, 
serviços e sustentabilida-
de. Outros produtos que 
se destacaram foram os 
fundos de investimentos 
(previdência, crédito, renda 
fixa e variável).

Esse cenário mostra que 
existe um “mar de oportu-
nidades” no meio dessa an-
siedade por conhecimento 
e planejamento. Mas, para 
colher os frutos dessas 
projeções, o relacionamento 
com o investidor torna-se 
cada vez mais importante. 

(*) - É gerente de marketing de 
produto do Porto Seguro Consórcio.

Bruna Norte (*)

News@TI
Registro de direitos autorais com o uso de 
Blockchain

@A Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Bolsa de Moedas Virtuais 
e Empresariais de São Paulo (Bomesp), por meio de sua divisão 

NIOCERT, firmaram parceria e estão lançando o registro de contratos 
e de direitos de autorais com a tecnologia Blockchain. O registro de 
direitos autorais por meio de Blockchain pretende proteger a produ-
ção intelectual, certificando a autoria ou a titularidade de uma obra, 
assim como contratos para essas produções. Poderão ser registrados 
textos, músicas, fotos, livros, traduções, ilustrações, roteiros, entre 
outras obras artísticas. O serviço já está disponível no site de serviços 
da CBL, pelo link www.registrodireitoautoral.org.br.

Semana da Engenharia Química da UFSCar

@A XVII Se-
mana de En-

genharia Química 
da Universidade 
Federal de São 
Carlos (UFSCar) 
acontecerá entre 
os dias 3 e 7 e 10 
e 14 de agosto, in-
teiramente online 
e gratuita, com o 
tema "Engenharia 4.0: Indústrias de bens de consumo e a susten-
tabilidade". Quaisquer pessoas interessadas podem participar, e as 
inscrições estarão abertas de 10 a 25 de julho, também online. Na 
programação, há palestras sobre avanços tecnológicos que exigem 
adaptações de profissionais de Engenharia, tais como "Indústria 4.0" e 
"Design Thinking". Também há uma série de apresentações com foco 
na formação e na carreira, além da abordagem específica de aspectos 
relacionados à sustentabilidade no ambiente corporativo. Outros 
eventos programados são encontros com estudantes da UFSCar que 
realizam estágio em grandes empresas e conversas com egressos que 
atuam em diferentes campos possíveis para a profissão. Também será 
realizada mostra de trabalhos de Iniciação Científica. A programação 

completa, inscrições e outras informações podem ser acessadas nas 
redes sociais vinculadas ao evento, agregadas em linktr.ee/seq.ufscar..

Lenovo lança monitores profissionais

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia o lançamento dos monitores ThinkVision® S22-e18 e S22-

-e19. Desenvolvidos para uso corporativo, os equipamentos possuem 
resolução full HD de 1920 x 1080 e pixels com visualização de 178°, que 
entregam ao usuário uma experiência imersiva com imagens mais nítidas, 
em uma elegante tela de 21,5” com bordas finas. Seja no escritório ou em 
casa, no trabalho remoto, os novos monitores da linha ThinkVision são 
ideais para aumentar a produtividade, à medida que oferecem entradas 
HDMI e VGA, para serem utilizados tanto como primeiro quanto como 
segundo monitor. Possuem ainda, suporte de inclinação para trabalhar 
de forma mais confortável e compatibilidade VESA, que permite a ins-
talação em diversos tipos de suporte. O modelo S22e-18 conta com a 
tecnologia LTPS, sigla em inglês que significa elevação, inclinação, pivô 
e rotação, também oferece mais opções de ajuste para utilizar o monitor 
com o máximo de ergonomia e conforto (www.lenovo.com).

Cursos de Excel

@Com o distanciamento social e a necessidade de permanecermos em 
casa sempre que possível, muitas pessoas estão aproveitando o tempo 

extra (poupado com o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, 
por exemplo) para aprender online. No caso dos profissionais, as novas 
habilidades conquistadas por meio de cursos online podem impulsionar 
os seus trabalhos atuais ou mesmo abrir portas para uma nova carreira. 
Para incentivar esses profissionais a se capacitarem, a Udemy lançou em 
junho a sua primeira campanha publicitária na TV brasileira. O anúncio 
afirma que “novos tempos pedem novas atitudes” e cita algumas das ca-
tegorias muito procuradas pelos alunos da plataforma. Uma delas é a de 
produtividade no escritório, que inclui cursos de Microsoft Excel, como 
de tabelas dinâmicas – além de cursos de Power BI (outro software da 
Microsoft, para análise de negócios) e cursos de análise de dados. Power 
BI, por exemplo, é a habilidade mais demandada por pessoas e empre-
sas no Brasil em 2020, de acordo com o relatório Top 10 Skills in 2020, 
publicado pela Udemy no começo do ano (https://www.udemy.com/pt/).

ricardosouza@netjen.com.br

AI/UiPath no Brasil
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Edgar Garcia é diretor comercial da UiPath no Brasil.

incentivou todas as áreas a refletirem 
sobre como a automação, ou o uso de 
robôs assistentes, poderia melhorar 
a eficiência do trabalho e da entrega 
ao cliente. “Agora, para os mais de 
120 colaboradores que participaram 
dos workshops, contar com um robô 
assistente é uma hipótese possível; 
trata-se de uma mudança de mindset”, 
explica Ailson Saraiva da Costa, da 
Volkswagen Financial Services.

Com a chegada da pandemia criou-se 
a necessidade de agilizar o processo de 
renegociação de milhares de contratos 
e fez com que o setor conduzisse o 
primeiro projeto em RPA da empresa, 
com o apoio da UiPath que deverá ser 
entregue até o final deste mês.

Serviço financeiro 100% 
Open Banking para público PJ
O banco digital BS2 e a 

Contabilizei, o maior escritó-
rio de contabilidade do país 
e pioneira a digitalizar os 
processos contábeis, anun-
ciaram hoje uma parceria, via 
Open Banking, inédita para 
o mercado Brasileiro. Nela, 
todas as milhares de empre-
sas abertas mensalmente 
pela Contabilizei e clientes 
já atendidos pela startup, 
terão direito a uma conta 
digital BS2, aberta automa-
ticamente, sem necessidade 
de novos cadastros ou upload 
de documentos. A ideia é 
reaproveitar todo o proces-
so de "onboarding" feito na 
Contabilizei para a abertura 

da empresa e utilizá-lo (com 
o consentimento do cliente) 
automaticamente para a 
abertura da conta digital. As-
sim a empresa já nasce com 
conta e pode, por exemplo, 
emitir notas e receber paga-
mentos imediatamente.

No mercado, entretanto, a 
abertura de uma conta pessoa 
jurídica nem sempre é rápida, 
tampouco garantida. Sócios 
da empresa precisam enviar 
muitos documentos (alguns 
que podem inclusive estar 
em processo de confecção) e 
muitas instituições simples-
mente não aceitam empresas 
criadas recentemente e sem 
histórico de faturamento.


