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OpiniãO
Repensando os serviços 

financeiros: o que os 
consumidores esperam?

A tecnologia 
transformou a forma 
como interagimos, 
principalmente 
quando falamos em 
setor bancário. Não há 
muito tempo, era um 
negócio ‘olho no olho’, 
analógico e altamente 
convencional. 

Hoje é diferente: o sis-
tema bancário agora 
está online, digital, 

instantâneo e tudo pode ser 
feito de onde você estiver, 
quando quiser. As mudan-
ças que testemunhamos 
em 2020 simplesmente 
aumentaram ainda mais as 
expectativas dos clientes 
e, para correspondê-las, 
as instituições financeiras 
precisarão entender as 
mudanças nas necessida-
des das pessoas que foram 
afetadas pela crise.

Segundo pesquisa realiza-
da pela Fujitsu, quase dois 
terços dos clientes esperam 
que sua experiência ban-
cária seja ainda melhor em 
cinco anos. Cerca de 50% 
dos entrevistados desejam 
que seu banco seja mais 
inovador em tecnologia, 
mas um quarto dos respon-
dentes acreditam que seu 
banco simplesmente não 
tem a tecnologia e inovação 
para fornecer os serviços 
que desejam.

Além disso, mesmo com 
anseios de mudança, muitos 
ainda querem manter as 
normas bancárias tradicio-
nais. O estudo mostra que 
seis em cada dez consumi-
dores ainda preferem lidar 
com pessoas para resolver 
um problema com seu banco 
em vez de tecnologia, sendo 
que a grande maioria esco-
lhe somente a instituição 
que tenha uma agência 
local e quase 60% temem 
que não consigam acessar 
dinheiro facilmente caso 
os bancos retirem os caixas 
eletrônicos.

Promover inovação e 
melhorar a experiência 
dos clientes depende fun-
damentalmente de dados. 
Os setores bancário e de 
seguros sempre foram ri-
cos em captura de dados 
porque os clientes e suas 

transações geram grandes 
volumes de informações. 
Para aproveitá-los, a In-
teligência Artificial (IA) é 
uma estrutura infinitamente 
adaptável, capaz de se mol-
dar a qualquer aplicação. A 
manutenção preditiva já é 
um caso de uso real e, no 
setor bancário, está sendo 
aplicada aos dados dos 
caixas eletrônicos a fim de 
detectar os primeiros sinais 
de alerta de falha mecânica 
ou de software.

Já o setor de seguros 
permanece em um está-
gio inicial de maturidade 
de IA, mas está em um 
caminho claro para obter 
ganhos substanciais com a 
automação de processos. 
Enquanto o RPA (Robotic 
Process Automation) ren-
de cerca de 20%, a hiper 
automação baseada em 
Machine Learning resulta 
em aproximadamente 60% 
de economia - melhorando 
ao longo do tempo, confor-
me o algoritmo se adapta a 
processos mais complexos. 

Um dado interessante 
e, preocupante ao mesmo 
tempo, é que o segmento 
ainda precisa gerenciar e 
eliminar fraudes em larga 
escala. O FBI estima que 
as fraudes relacionadas a 
seguros de saúde custem 
às seguradoras dos Esta-
dos Unidos cerca de US$ 
40 bilhões por ano – o que 
gera de US$ 400 a US$ 700 
extras aos prêmios anuais 
à família americana média. 
A aptidão da IA para o re-
conhecimento de padrões é 
excelente na identificação 
de sequências de transações 
suspeitas.

Precisamos fazer um rea-
linhamento de objetivos de 
negócio no setor de serviços 
financeiros e entender com 
maior profundidade como 
essas instituições interagem 
com clientes e funcionários 
atualmente, levando a um 
modelo de negócio robusto, 
ágil, sustentável e resiliente. 
Sempre lembrando que a 
tecnologia não é fim, mas 
sim o meio para proporcio-
nar uma experiência muito 
mais humana e inclusiva aos 
clientes.

(*) - É Diretor de Vendas da Fujitsu do 
Brasil (www.fujitsu.com.br).

Alex Takaoka (*)
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para alterar endereços de bitcoin com os de criminosos em tempo 
real (www.eset.com/br).

Duosystem conquista a 
Certificação ISO/IEC 27001

@A Duosystem, empresa de tecnologia, especializada em inteli-
gência e inovação em saúde, acaba de conquistar a Certifica-

ção ISO/IEC 27001:2013, referência internacional para gestão de 
sistemas de segurança da informação. O recebimento do selo ISO 
27001 atesta que a Duosystem possui alto nível de maturidade em 
seus processos. A implementação dos controles recomendados pela 
Norma garante que a Duosystem gerencia com segurança de seus 
ativos de informação, como, por exemplo: equipamentos, redes, 
processos, propriedade intelectual e informações a nós confiadas 
pelos nossos clientes.

Pesquisadores da ESET descobrem 
novo trojan bancário

@Pesquisadores da ESET descobriram um novo trojan bancário 
que tem como alvo os usuários corporativos no Brasil. Nome-

ado pelos pesquisadores como Janeleiro, o trojan está ativo desde, 
pelo menos, 2019 em muitos setores, incluindo engenharia, saúde, 
varejo, indústria, finanças, transporte e instituições governamentais. 
De acordo com a pesquisa, o Janeleiro tenta enganar suas vítimas 
com janelas pop-up projetadas para se parecerem com os sites de 
alguns dos maiores bancos do Brasil. Depois disso, ele faz com que 
as vítimas do malware insiram suas credenciais bancárias e infor-
mações pessoais. O Janeleiro capaz de controlar janelas na tela, 
coletar informações sobre elas, matar chrome.exe (Google Chrome), 
fazer captura de tela, bem como controlar teclas de keylogging, 
movimentos do mouse, e pode sequestrar a área de transferência 

Design de Serviços: A solução para 
não interromper o consumidor

O mundo está em constante mudança. É o que prega o “VUCA” – Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade – 
esse conceito se refere ao nosso mundo, ao nosso dia a dia, e é aplicado aos negócios e à vida pessoal.

Marina Almeida Carvalho (*)

As mudanças acontecem muito 
rápido e para acompanhá-las 
é preciso ser ágil, colaborativo 

e principalmente entender de pes-
soas e comportamento humano. Por 
exemplo, dos anos 40 a 70, as vendas 
ocorriam porta a porta, e o vendedor 
contava somente com o seu poder de 
persuasão.

Entre os anos 80 e 2000, as pessoas 
já mostravam uma leve intenção de 
não ser interrompida com uma visita 
inesperada a qualquer momento, logo, 
começou o que chamamos hoje de 
cold call, para agendar uma reunião 
presencial.

Atualmente, com a evolução da in-
ternet, de serviços e marketing digital, 
notamos uma mudança no comporta-
mento das pessoas. De modo algum 
elas querem ser interrompidas, ou 
seja, a prospecção por e-mail voltou a 
ser relevante, tanto quanto anúncios 
no Facebook, Google ou LinkedIn (de 
modo que você entretenha a audiên-
cia). Dessa forma, há troca de poder: 
ao invés da empresa “pressionar por 
uma reunião”, as pessoas se sentem 
empoderadas para decidir qual momen-
to do dia elas irão responder e marcar 
uma reunião.

Para acompanhar todas essas mu-
danças, as empresas estão focando 
cada vez mais em experiências digitais 
end-to-end e omnichannel, visando 
atender ao cliente na plataforma, 
rede social, ou local que está, sendo 
que todo o processo pode ser feito 
no mesmo lugar (físico, digital, ou 
phygital).

AI/ART IT

Enquanto a pandemia continua a forçar 
paralisações pelo mundo, a evolução tec-
nológica tem apresentado um crescimento 
significativo. O uso comercial de drones, 
por exemplo, é uma tendência mundial 
que teve ainda mais impulso com as limi-
tações logísticas impostas pela pandemia. 
O mercado de drones para uso comercial 
deve triplicar até 2023, segundo dados da 
Federal Aviation Administration – (FAA).

Para além do hobby, os drones hoje 
auxiliam nas operações de diversos seg-
mentos como o agronegócio, construção, 
indústria, logística, dentre outros. Para 
isso, pilotos de drone buscam cada vez 
mais profissionalização e licenças junto 
aos órgãos reguladores, como a Agência 
Nacional de Aviação (Anac), no Brasil. Já 
são mais de 60 mil pessoas cadastradas no 
órgão para realizar a operação de drones.

Izaias Vieira veio do ramo do audiovisual 
como repórter cinematográfico e depois se 
reinventou quando conheceu o mundo dos 
drones. “Iniciei com os drones na cobertura 
de eventos e depois abri meu leque quando 
vi as inúmeras possibilidades de atuação do 
mercado na área comercial, como vistorias 
de obras, filmagem de loteamentos, den-
tre outros. Para me profissionalizar como 

Pilotos de drone: profissão vira tendência de mercado 
com crescimento do uso comercial dos equipamentos

nusear os equipamentos, mesmo para 
uso recreativo, já que não se trata de 
um brinquedo e sim de uma aeronave. 
Para se especializar profissionalmente na 
área, é primordial a realização de cursos 
de capacitação que sejam capazes de 
aliar o conhecimento teórico e prático. 
Dessa forma, o usuário aprende como 
pilotar com excelência um drone, ad-
quire conhecimento acerca da legislação 
que regulamenta o uso dos aparelhos, 
conhece as especificações técnicas, 
entre outros tópicos”, afirma Donizete, 
da WillFly.

Com a pandemia, o uso de drones se 
tornou uma realidade ainda mais próxima 
de novas oportunidades de inovação. Para 
o CEO da WillFly, Marcelo Quinderé, o 
drone é uma alternativa para as empre-
sas incorporarem a mobilidade aérea em 
seus negócios e permanecerem altamente 
competitivas.

“Diante desse ‘novo normal’ imposto 
pela pandemia, a adoção de drones está 
sendo primordial para demais logísticas, 
haja vista que o serviço contribui para a 
redução de custos, de deslocamentos, 
economia de tempo e mais transparência”, 
pontua Marcelo Quinderé.

piloto de drone, precisei investir em bons 
equipamentos, fazer os registros necessá-
rios e me atualizar sempre com noções de 
aeronavegabilidade”, relata Izaias, que já é 
piloto de drones há quatro anos.

Segundo Donizete Vicente Jr., líder de 
operação da WillFly, startup que oferece um 
acompanhamento de operações distantes 
por meio de drones, algumas dicas ajudam 
quem está começando na carreira. “Para 
quem está iniciando no ramo é necessário 
focar em alguma especialidade ou mercado. 
Realizar cursos, ficar por dentro das legis-
lações, além de treinar bastante e criar um 
bom portfólio dentro do nicho que escolheu”, 
explica Donizete. 

A startup tem investido na profissão de 
piloto de drone, que é uma grande tendência 
no mercado. A WillFly tem mapeado uma 
rede de profissionais em todo o país e cria 
excelentes oportunidades dentro da grande 
demanda de voos não tripulados.  Atualmente, 
a startup tem mais de 2.400 pilotos no seu 
radar. Esses pilotos passam por um processo 
de homologação e regularização na medida em 
que os voos se expandem por novas regiões. ⠀

“Para se tornar um piloto de drone é 
preciso ter algumas habilidades para ma-

Não é fácil fazer esse processo e 
mudança de mindset nas empresas. 
Uma das alternativas é fazer sessões de 
Design de Serviço (vale ressaltar que 
o Design de Serviço é algo amplo, que 
compreende também produto, negócio 
e processo).

O Design de Serviço é um modelo 
mental que faz toda a diferença, pois 
permite que a empresa co-crie e valide 
soluções com seus usuários/consumi-
dores, testando rapidamente e a um 
custo baixo. Através desse framework, 
toda a equipe e os clientes estão em 
comunicação, para compreender, de 
forma transparente, todas as etapas do 
processo, com uma única perspectiva 
e visão holística, a do consumidor e/ou 
usuário final.

Os benefícios de utilizar essa abor-
dagem:

1)  Aumento da competitividade - a 
empresa testa e valida soluções 

de modo ágil, com o menor 
custo;

2)  Fidelização - com o mindset “cus-
tomer centricity”, a fidelização e 
lealdade dos clientes aumenta, 
dessa forma aumenta indicação, 
ticket médio, share of mind, 
market share, e várias outras 
métricas;

3)  End-to-end - toda a comunicação e 
processo com o cliente acontecen-
do sequencialmente, possibilita 
a inovação para determinados 
clusters.

E essa é uma das melhores formas de 
criar experiências que sejam fluídas, 
entretenham a audiência e conquistem 
a atenção do consumidor, afinal na “era 
da internet” a maior concorrência no 
mercado, é a atenção.

(*) É Gerente de Marketing e Design da ART IT, 
empresa especializada em soluções 

e serviços de TI.

Firjan SENAI lança mais 
de trinta cursos online 

para diversas áreas
Desde o início da pandemia 

do Coronavírus, no ano pas-
sado, a Firjan SENAI aceitou 
o desafio de se reinventar 
para continuar sua missão de 
ofertar educação de qualidade 
durante o isolamento social e 
preparou um diversificado e 
extenso portfólio de cursos 
online de aperfeiçoamento. 
Por isso, estão abertas as 
matrículas para mais de 30 
cursos online para o púbico 
se capacitar sem sair de casa, 
com preços especiais e com 
a mesma qualidade Firjan 
SENAI.

Há turmas para várias áreas 
de conhecimento como BIM - 
Digitalização da Construção 
Civil, Food Design, Tecnolo-
gias de Energias Renováveis, 

Tecnologia de Congelamento 
de Produtos de Panificação e 
Confeitaria, Lógica de Progra-
mação, entre muitos outros.

“A ideia é oferecer possibi-
lidades de aperfeiçoamento 
para profissionais que querem 
se requalificar ou ampliar seus 
conhecimentos, levando a 
qualidade Firjan SENAI para 
a estratégia online. Nosso 
intuito é viabilizar o acesso 
das pessoas nesse contexto 
e avançar em direção a essa 
tendência dos novos tempos”, 
destaca Regina Malta, gerente 
geral de Educação da Firjan 
SENAI SESI. Para a relação 
de cursos e realizar as inscri-
ções, acesse: www.firjansenai.
com.br/cursosonline . Mais 
informações: 0800 0231 231.

Marina Almeida Carvalho


