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OpiniãO
Experiência do cliente: 

a chave para  
a transformação  
do setor bancário 

Do início da 
pandemia até hoje, 
todos nós já ouvimos 
milhares de vezes que 
nossa vida jamais 
seria a mesma. 

E, de fato, muita coisa 
mudou - do uso de 
máscaras ao avan-

ço do home office, entre 
outros. Em contrapartida, 
também é verdade que 
alguns velhos hábitos e 
costumes seguiram sendo 
importantes. Entre eles, por 
exemplo, o uso do dinheiro. 
É isso mesmo. Ainda que a 
pandemia tenha acelerado 
a transformação digital de 
nossa rotina, para uma boa 
parte da população o uso 
de moeda em espécie con-
tinuou sendo fundamental 
em sociedades como a do 
Brasil. 

Segundo dados divulga-
dos pelo Banco Central, a 
circulação de papel-moeda 
atingiu em 2020 o maior 
valor da história em nosso 
país. A explicação para 
isso, evidentemente, vai 
além da própria pandemia 
em si. Segundo pesquisas 
do Instituto Locomotiva, o 
Brasil tem atualmente mais 
de 34 milhões de adultos 
com acesso precário ao 
sistema bancário, o que 
representa cerca de 21% 
da população economica-
mente ativa no país. 

Por mais que as inicia-
tivas online estejam em 
crescimento, é totalmente 
justificável que as coisas 
não se alterem do dia para 
a noite. Há uma enorme 
rede sustentada pela mo-
vimentação de dinheiro, 
com comerciantes e clien-
tes utilizando os recursos 
“tradicionais” para fazer 
seus negócios. Devemos 
nos lembrar que o acesso à 
Internet, à tecnologia e ao 
crédito não são uniformes 
dentro de qualquer socieda-
de – sobretudo em um país 
continental como o nosso. 

Estimativas do Governo 
federal indicam que apro-
ximadamente 25% dos bra-
sileiros ainda não possuem 
conexão com a Web, o que 
revela a dificuldade para 
esse movimento de digitali-
zação. Em todo caso, a mu-
dança de cenário não passa 
apenas pela simples escolha 
de ser ou não digital, com o 
fim do dinheiro em papel. Ao 
contrário, é cada vez mais 
pertinente investirmos em 
um ambiente que caminhe 
para um mundo híbrido, no 
qual seja possível combinar 
estes dois lados da moeda. 

A cultura e os hábitos de 
uma população não podem 
ser deixados de lado de um 

dia para o outro, quanto 
mais na transformação de 
seus meios de pagamentos. 
Sendo assim, é hora de olhar 
com atenção para uma das 
principais lições trazidas 
pela crise da Covid-19 - a 
importância da experiên-
cia oferecida para a vida 
das pessoas. Mais do que 
caminhar para um lado ou 
para o outros, os bancos e a 
indústria devem ser capazes 
de oferecer soluções que 
estimulem a inclusão e par-
ticipação de seus clientes. 

O momento demanda o 
desenvolvimento e a oferta 
de soluções mais modernas, 
inteligentes e sustentáveis, 
agregando real valor à rotina 
dos usuários. A verdadeira 
transformação, hoje, passa 
por trazer mais gente para 
o ambiente bancário, aten-
dendo as diferentes deman-
das de cada grupo – simpli-
ficando a chegada de quem 
ainda não tem uma conta ou 
otimizando a experiência de 
clientes que já querem um 
caminho realmente digital, 
por exemplo. 

Hoje, o consumidor quer 
poder usar os serviços de 
seu banco em todo lugar 
- no app em seu smartpho-
ne ou direto em um caixa 
eletrônico (que nada mais 
será do que uma agência 
bancária 100% digital e à 
disposição dos usuários). 
Permitir essa integração 
omnichannel, com recursos 
inteligentes e segurança 
embarcada é o que tornará o 
serviço do banco realmente 
adequado às expectativas 
do consumidor para esses 
novos tempos. 

A boa notícia é que a in-
dústria bancária está atenta 
a essa transformação, res-
pondendo com novidades 
para todos os públicos. 
O avanço da tecnologia 
está permitindo uma nova 
geração de soluções para 
conectar o ecossistema de 
atendimento dos bancos, 
oferecendo uma experiên-
cia muito mais fluída, inte-
grada e inclusiva a todos.   

A pandemia nos deixou 
claro que as mudanças 
acontecerão, queiramos 
ou não. Então, é melhor 
que estejamos preparados, 
buscando as inovações mais 
seguras e práticas para levar 
o mercado bancário brasilei-
ro à era digital, também no 
que diz respeito ao autoa-
tendimento fornecido pelos 
caixas eletrônicos. 

É preciso seguir inovando 
– pois só assim vamos conse-
guir responder ao chamado 
para tornar o mundo um 
lugar melhor para todos. 

(*) - É Presidente da Diebold Nixdorf 
do Brasil.

Elias Rogério da Silva (*)

Cuidado: seus dados pessoais 
podem ser usados contra você

Os dados pessoais que fornecemos a aplicativos e que a seguir são vendidos a terceiros, podem ser usados como arma 
contra nós mesmos, e não apenas por aqueles que querem obter vantagens financeiras. 
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Ecossistemas; e Aplicações Ecológicas. Para o mestrado são oferecidas 17 
vagas e a seleção terá três fases: prova escrita, prova de Inglês e análise do 
currículo. A seleção para o doutorado, que oferta 12 vagas, é composta por 
duas etapas: arguição oral da proposta de pesquisa e entrevista e avaliação 
do currículo Lattes. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto. 
Toda a documentação exigida na inscrição deverá ser enviada para o e-mail 
ppgern@ufscar.br, obedecidos os prazos e instruções dos editais para mes-
trado e doutorado, disponíveis no site www.ppgern.ufscar.br. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351-8305 ou pelo e-mail de inscrição.

ABTCP promove webinar sobre Digital Twins

@Um dos elementos-chave no processo de transformação digital de uma 
empresa, o Digital Twin será tema da Radix no webinar promovido pela 

ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel), no próximo 
dia 29, às 10h. O evento é virtual e gratuito para os associados da entidade, 
e terá como palestrante Gibram Raul Campos de Oliveira, Head de ciência 
de dados e inteligência artificial da Radix. Ao longo de uma hora, o webinar 
“Digital Twin de Alta Performance: dos Dados à Inteligência Artificial” vai 
oferecer uma visão ampla da tecnologia e seus conceitos. O especialista da 
Radix vai mostrar como extrair o máximo de valor dos digital twins, desde 
seu processo construtivo até sua utilização, agregando técnicas robustas de 
análise de dados e machine learning.

De acordo com o Indeed, empregos no setor 
de criptoativos estão em alta no Brasil

@O surgimento de bancos digitais e novos recursos tecnológicos vem 
revolucionando o mercado financeiro na última década. As criptomoedas 

são um exemplo disso, são moedas digitais descentralizadas que funcionam 
por meio da tecnologia blockchain. A primeira foi criada em 2009, mas é de 
2020 para cá que houve uma explosão no setor, com o crescimento acelerado 
do mercado de criptoativos. Agora esse crescimento se reflete também no 
mercado de trabalho. Mesmo em meio a uma crise econômica, agravada 
pela pandemia da Covid-19, um levantamento do Indeed, site de empregos 
número um no mundo, revelou que a postagem de vagas de trabalho rela-
cionadas ao mercado de criptomoedas aumentou 144% na plataforma entre 
junho de 2020 e junho de 2021 no Brasil (https://br.indeed). 

UFSCar realiza seleção para mestrado e 
doutorado em Ecologia e Recursos Naturais 

@O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais 
(PPGERN) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está 

com inscrições abertas no processo seletivo para os cursos de mestrado e 
doutorado, com ingresso no segundo semestre de 2021. O Programa con-
ta com três linhas de pesquisa: Indivíduos e Populações; Comunidades e 

Vivaldo José Breternitz (*)

Esse é um cenário que há bas-
tante tempo se imaginava 
possível e que agora, segundo 

o jornal Washington Post, se tornou 
realidade: um portal de notícias in-
formou que um importante religioso 
americano frequentava bares gays; a 
divulgação da notícia levou-o a deixar 
suas funções

Informações sobre a presença do 
religioso nesses locais foram obtidas 
pela análise dos dados de geoloca-
lização de seu celular.  Esse tipo de 
informação, geralmente coletada por 
redes sociais é anônima, mas frequen-
temente é vendida junto com a ID do 
aparelho, a idade, o sexo e o gênero 
do usuário a agências de marketing e 
outros compradores.

Bennett Cyphers, dirigente da 
Electronic Frontier Foundation, 
organização que se dedica à defesa 
dos direitos ameaçados pela pro-
liferação das tecnologias digitais, 
afirmou ser essa a primeira vez que   
uma entidade jornalística rastreia 
uma determinada pessoa e usa as 
informações coletadas como arma 
contra essa pessoa. 

que uma vez que os dados saem de seu 
dispositivo, não há como saber quem 
vai recebê-los e como serão usados. 
Nossa única e fraca defesa é tomar um 
cuidado imenso com o que postamos 
e informamos a sites de qualquer tipo. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Em teoria, os dados mais sensíveis, como 
o nome da pessoa, são eliminados pelas 
empresas que coletam dados, mas   já em 
2013 uma pesquisa mostrou que basta cru-
zar quatro dados transmitidos, como por 
exemplo, idade, sexo, CEP da residência, 
para identificar 95% dos usuários. 

Sabemos que as pessoas não tem 
muitas ferramentas para se defender e 
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No momento atual, principalmen-
te com a pandemia da Covid-19, é 
unânime o entendimento de que o 
mercado digital veio para facilitar o 
acesso do comprador a variados tipos 
de produtos, e otimizar o tempo de 
busca. A dinâmica é bem simples, mas 
se olharmos mais profundamente para 
esse mercado vamos encontrar algu-
mas diferenças de formato que podem 
pesar na hora de escolher a melhor 
estratégia para o seu negócio.

O consumidor, na maioria dos casos, 
busca unir otimização, facilidade e bons 
preços em uma compra. E qual seria 
o primeiro passo para isso? Buscar na 
internet. E dessa etapa em diante que 
começa a batalha entre lojas próprias 
de e-commerce e marketplaces.

Operar dentro de um marketplace 
tem as suas vantagens. A principal 
delas está ligada à visibilidade. Inde-
pendente do tamanho da sua loja - seja 
ela pequena, média ou grande -, se você 
tiver bom preço e um bom anúncio, 
provavelmente, aparecerá para milha-
res de clientes que fazem parte do rol 
de consumidores do universo daquele 
portal especifico. Mercado Livre, por 
exemplo, conta com mais de 200 mi-
lhões de transeuntes virtuais ao mês.

Esta é uma grande diferença para o 
formato do e-commerce, onde apenas 

a sua loja estará comercializando e você 
depende das suas ações e investimento 
para buscar esse público. No entanto, a 
despeito da necessidade de investimento 
próprio na busca por visibilidade, você 
terá mais margem para precificação. 
Mas isso é em tese, tendo em vista que 
os custos de visibilidade precisam entrar 
no seu cálculo de precificação. Mas a 
realidade é que ambas as operações são 

importantes e essa presença digital é 
obrigatória. Elas se complementam.

Sim, não são excludentes, pelo 
contrário, aproveite-se dessa pre-
sença massiva e crie uma estratégia 
visando cobrir todas as bases, e num 
mundo ideal, o seu consumidor vai 
transitar entre sua operação própria 
e suas lojas dentro dos portais. Mais 
visibilidade da marca e mais possibi-
lidades agressivas de venda estarão 
correlacionadas.

Por exemplo, campanhas e ações 
nos portais. Você pode montar um 
calendário que reveze as entradas em 
promoções e mantenha suas outras 
lojas como PMA. Dessa forma você 
mantém sua presença massiva e sem-
pre terá ao menos uma loja, sempre em 
uma campanha conjunta com o portal, 
com preços agressivos.

Existem diversas estratégias e uma 
boa dica é ficar de olho no crescimento 
e nas mudanças de cada plataforma 
dentro do mercado digital. Tudo muda 
muito rápido e sempre surgem novas 
vantagens e regras. Estar alinhado com 
o propósito e com a meta da empresa 
é importantíssimo para fazer a melhor 
escolha e ter sucesso nas vendas.

(Fonte: Robinson Vasconcelos,  
diretor-geral da ReFact).

Marketplace x E-commerce

Diretor-geral da ReFact, 
Robinson Vasconcelos.

650 vagas para gerente e agente de relacionamento
O Personnalité, segmento de alta 

renda do Itaú Unibanco, está com 
mais de 650 vagas abertas para as 
posições de gerente e agente de 
relacionamento – e isso apenas nas 
três principais capitais do Sudeste: 
Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/
RJ e São Paulo/SP. Para as coloca-
ções, o banco busca pessoas com 
espírito empreendedor, capazes de 
entregar uma assessoria financeira 
alinhada ao momento de vida dos 
clientes, com expertise para lidar 

com uma carteira de clientes pessoa 
física de alta renda, conhecimento 
do mercado de investimentos 
e do cenário econômico atual. 
https://99jobs.com/itau-unibanco/
jobs/147260-gerente-de-relaciona-
mento-personnalite. Para o cargo de 
agente de relacionamentos, o link 
para informações e inscrição no 
processo seletivo é: https://99jobs.
com/itau-unibanco/jobs/113596-
-programa-rede-de-agencias-itau-
-unibanco-2021
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