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Automação, promoção do 
digital e toque humano são os 
principais fatores de sucesso

Repense a forma 
como os bancos 
podem lidar com a 
nova demanda
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Demanda sem precedentes num 
momento de grandes mudanças

Num momento em que os 
bancos lutam para operar dentro 
da normalidade, os níveis de 
demanda de clientes não têm 
precedentes.

Bancos da Irlanda tiveram um aumento de 400% 
no número de ligações de clientes em busca de 
suporte financeiro. Um banco australiano estimou 
que, atualmente, 8% de seus clientes pessoa jurídica 
estavam entrando em contato com eles. Além disso, 
os(as) funcionários(as) do banco não comparecem 
ao trabalho devido à necessidade de distanciamento. 
Pessoas em licença não remunerada ou sem emprego 
querem saber o que os bancos farão com relação 
aos seus pagamentos de financiamentos imobiliários 
ou empréstimos. Pequenas e médias empresas 
estão tentando gerenciar o fluxo de caixa. Rapidez é 
fundamental. O JP Morgan Chase calcula que 50% 
das pequenas empresas têm uma folga de caixa para 
menos de um mês e 25% para menos de 13 dias.

Entretanto, os governos nem sempre sabem como 
muitos bancos estão limitados em sua capacidade de 
escalar seus processos para atender essa demanda. 
Por exemplo, devido às regulamentações, os atuais 
processos dos bancos podem exigir assinaturas físicas 
ou repetidas interações com clientes para aprovação. 
Os recursos digitais dos bancos comerciais não são tão 
desenvolvidos, especialmente em relação à integração 
digital, assinatura eletrônica e envio de documentos 
on-line. Além disso, algumas funções offshore, em 
que reside grande parte da capacidade operacional 
escalada, também tiveram que recorrer ao trabalho 
remoto. 

Os bancos precisam repensar 
neste momento de grandes 
pressões e mudanças. 
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https://www.thejournal.ie/bank-customer-calls-covid-19-5056133-Mar2020/
https://www.theadviser.com.au/breaking-news/40188-banks-inundated-with-sme-loan-deferral-requests
https://institute.jpmorganchase.com/institute/research/small-business/report-cash-flows-balances-and-buffer-days.htm
https://institute.jpmorganchase.com/institute/research/small-business/report-cash-flows-balances-and-buffer-days.htm
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Os bancos estão acertadamente 
se concentrando nos processos 
que permitem aos clientes sacar 
rapidamente recursos do sistema 
financeiro - e escalá-los tanto 
quanto possível. 

Esses processos podem ser mais manuais e ter 
menos potencial de escalabilidade do que o 
desejado. Contudo, ter um forte elemento humano 
nas interações será uma característica positiva, pois 
clientes precisarão de segurança emocional e haverá 
situações complexas para serem resolvidas. 

O fato da equipe do call center, incluindo equipes 
offshore, ter sido transferida para ambientes de 
trabalho remotos exigirá que recebam treinamento 
em novos hardwares e softwares, já que antes 
trabalhavam em desktops. Já os(as) gestores(as) 
precisarão aprender como “orientar virtualmente” 
com base no desempenho individual. 

Pode ser que as questões de segurança e cultura 
levem mais tempo para serem resolvidas. Algumas 
ações ajudarão: roteamento prioritário para grupos 
vulneráveis ou trabalhadores-chave (O RBS fez isso 
para a equipe do NHS do Reino Unido), retorno 
de chamada programado, previsão/prevenção de 
chamadas usando SMS e desvio de chamadas para 
autoatendimento, como bate-papo.

Repense a comunicação:
promova a confiança

DICA:
Customize ao máximo as comunicações com 
clientes e busque trazer tranquilidade quanto 
às especificidades da situação.
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https://personal.rbs.co.uk/personal/banking-with-royal-bank-of-scotland/supporting-critical-workers.html
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Repense a automação:  
encontre o equilíbrio para as  
interações entre homem e máquina
Os bancos já estão repensando 
sua abordagem à automação.

A Accenture cita dois bons exemplos - ambos na 
Austrália. Um banco usou canais digitais para dar 
suporte a mais de 70% das novas solicitações de 
crédito, alterando os critérios de elegibilidade e 
abrandando as políticas de crédito. Outro banco 
integrou sua plataforma de marketing digital com 
automação de processos robóticos para estender os 
prazos de pagamento e oferecer recursos existentes 
para grupos específicos de clientes. 

O Bank of America permitiu que clientes pessoa física 
adiassem pagamentos do cartão de crédito de forma 
on-line com apenas dois cliques. Em dois dias, 25 mil 
pessoas se inscreveram. 

Um componente importante é a mudança para uma 
plataforma de nuvem, o que facilitará escalar as 
operações em épocas de alta demanda.

Embora a automação seja essencial para lidar com 
os grandes aumentos no número de consultas de 
clientes, os bancos precisam deixar claro para clientes 
e empresas que estão prontos para ajudar. Mesmo 
que a equipe não esteja totalmente treinada para lidar 
com essas conversas, pode ser suficiente apenas ouvir, 
entender o problema e ligar de volta mais tarde com 
uma resposta personalizada. A automação não precisa 
ser uma jornada impessoal, sem rosto. Na verdade, 
os bancos estão buscando criar experiências mais 
envolventes em seus chatbots e assistentes digitais. 
A Microsoft usa uma equipe que inclui um poeta, 
um romancista e um dramaturgo para desenvolver 
a personalidade da Cortana. Os computadores 
entendem texto; as pessoas entendem o subtexto, ou 
seja, aquilo que não foi dito numa conversa - e a IA 
conversacional também precisa ter essa capacidade.

DICA:
Para clientes pessoa física, o uso de vídeos 
do Facetime e WhatsApp passará segurança 
ao mostrar um rosto humano aos(às) clientes. 
Descubra como plataformas de conversação, 
como Alexa, Siri ou Cortana, podem ser usadas 
nas transações.
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https://www.accenture.com/gb-en/insights/banking/coronavirus-banking-rapid-response
https://www.cnbc.com/2020/03/27/bank-of-america-ceo-says-customers-can-defer-loan-payments-online.html
https://hbr.org/2017/06/when-aibecomes-
https://www.avanade.com/en/thinking/research-and-insights/trendlines/conversational-ai
https://www.avanade.com/en/thinking/research-and-insights/trendlines/conversational-ai
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Repense o digital: converta conservadores, use o  
middle office e estabeleça parcerias para ganhar agilidade

Sempre que possível, os 
bancos devem incentivar 
clientes que não têm 
usado ou nunca usaram 
cartões de débito ou 
serviços bancários on-line 
(“conservadores”) a adotar 
serviços digitais e envolvê-
los para que tenham mais 
segurança nas transações 
sem dinheiro ou on-line.

O Lloyds Banking Group planeja oferecer tablets 
gratuitamente a dois mil clientes com mais de 70 anos 
de idade e criar uma linha telefônica dedicada para dar 
treinamento e ajuda para acessar os serviços bancários 
on-line. Esse banco do Reino Unido está trabalhando 
com uma agência de recursos digitais para ajudar 
clientes a acessar a internet, conectar-se virtualmente 
com familiares e amigos(as), fazer compras e realizar 
operações bancárias on-line.

Os bancos devem repensar onde podem digitalizar 
o processo ao longo da jornada de cliente, 
incluindo marketing digital, aplicativo, integração, 
atendimento (fulfillment), assinatura eletrônica e 
serviços (servicing) para ganhar velocidade e reduzir 
os custos operacionais. Isso deve incluir áreas como 
reconhecimento facial e digital, autenticação por voz 
para verificação de cliente e o Conheça Seu Cliente 
(Know Your Customer - KYC) digital para novas vendas. 
Embora o front office seja fundamental, não podemos 
esquecer o middle office. Os bancos estão implantando 

IA em funções de middle office para impedir fraudes 
em pagamentos e melhorar o processo contra lavagem 
de dinheiro e as verificações regulatórias KYC. Estima-se 
que a economia nessa área (US$ 217 bilhões) seja tão 
boa quanto aquela implantada no front office por meio 
de biometria e insights pessoais (US$ 199 bilhões).

Veja onde é possível fazer parceria com fintechs para 
acelerar partes do processo de concessão de crédito. 
Acelere a estratégia de API para criar conectividade 
e minimizar o custo de desenvolvimento de novos 
recursos. Um grande banco comercial asiático 
transferiu determinadas solicitações de crédito, que 
normalmente demoravam muito mais para serem 
processadas, a uma fintech regional. Fornecedores de 
software podem rapidamente configurar e dimensionar 
soluções de crédito digital para atender à demanda 
de cliente. Estimule agile e DevOps para garantir 
rápidas melhorias e atualizações de produtos. Aplicar 
manualmente extensão de prazos de pagamentos a 
uma grande carteira de empréstimos, por exemplo, 
quase certamente levará o banco a uma maior 
exposição ao risco operacional. 

https://www.finextra.com/newsarticle/35627/lloyds-to-provide-free-digital-skills-training-and-tablets-for-elderly-customers


6

Automação, promoção do digital e toque humano são os principais fatores de sucesso

Diante das crescentes incertezas 
sobre o futuro, os bancos estão 
recorrendo a analytics para melhor 
entender e prever as dinâmicas de 
mercado.

Os grandes bancos já estão reservando grandes quantias 
para compensar empréstimos não produtivos (NPLs - 
Non-Performing Loans). O JPMC está provisionando US$7 
bilhões, o Barclays £ 4,5 bilhões, o Bank of America US$ 
3,6 bilhões e o HSBC US$ 3 bilhões. As provisões do HSBC 
para maus pagadores aumentaram cinco vezes e o banco 
estima que as provisões cheguem a US$ 11 bilhões neste 
ano.

No contexto atual, administrar e modelar o risco de 
crédito é um fator crítico de sucesso. Por exemplo, é 
fundamental usar analytics para modelar as projeções 
de inadimplência dos cartões de crédito, incluindo as 
previsões de taxa de rolagem (roll-rate), e para entender 
melhor a posição de risco de crédito do banco. 

No entanto, como os bancos estão sendo pressionados a 
relaxar suas políticas de crédito visando conceder crédito 

mais rapidamente, no futuro eles poderão estar expostos 
a maiores taxas de inadimplência.

Para sua própria proteção e de seus clientes, os bancos 
estão visando clientes com critérios de riscos mais 
elevados que receberam empréstimos com base numa 
política de crédito mais relaxada. Isso ajudará a identificar 
os empréstimos com maior chance de deterioração 
de crédito no futuro e, portanto, precisam de gestão 
específica. Porém, reavalie a base dos seus modelos de 
risco regulatório e recalibre com base em dados recentes. 

Seja flexível. Adapte as políticas de crédito para 
permitir que clientes tomem empréstimos contra ativos 
subjacentes alternativos quando o fluxo de caixa for 
limitado. Avalie se clientes podem tomar empréstimos 
contra fundos de renda de aposentadoria sem liquidá-los 
pelos valores de mercado atualmente em baixa. Pode 
haver ativos comerciais, como equipamentos ou veículos, 
que poderão ser usados como garantia. Um imóvel 
residencial pode ser outro ativo que pode garantir crédito 
adicional.

Dica:
Não ignore as opções para novos empréstimos 
tradicionais, como o refinanciamento. Alguns 
grupos de clientes serão menos afetados pela 
COVID-19 e estarão a procura de financiamento 
por motivos positivos. 6

Repense analytics:  
recalibre os modelos de crédito e 
seja criativo(a) quanto às garantias

https://uk.reuters.com/article/us-jpmorgan-results/jpmorgan-profit-dives-as-banks-brace-for-coronavirus-led-loan-defaults-idUKKCN21W1BW
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/29/barclays-may-have-to-put-aside-45bn-to-cover-bad-debts-due-to-coronavirus
https://www.morningstar.com/news/dow-jones/202004161885/bofa-sets-36-billion-aside-for-bad-loans-wsj
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Repense a 
concorrência:  
eles são bons nisso
Devido ao seu tamanho, os bancos têm sido lentos 
em atualizar seus sistemas e adotar o que há de mais 
moderno em fintech, enquanto as principais instituições 
de crédito on-line de hoje desenvolveram plataformas 
baseadas em nuvem e infraestrutura escalável 
configuradas para fazer exatamente aquilo que os 
governos querem: lidar com muitos dados e distribuir 
muito dinheiro.

O processamento on-line dessas instituições para 
inserir informações sobre empréstimos e fazer upload 
de documentos é muito mais fácil de usar. Suas 
comunicações e atualizações por e-mail são simples, 
relevantes e exatamente o que se espera de uma 
empresa de tecnologia do século 21.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, empresas como 
Kabbage, Lendio, PayPal, Square e Intuit estão 
aceitando e processando, com sucesso e rapidez 
solicitações para o programa de proteção à folha 
pagamento (PPP - Paycheck Protection Program) - e 
são muito boas nisso.good at it.

Automação, promoção do digital e toque humano são os principais fatores de sucesso
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https://www.theguardian.com/business/2020/apr/16/online-lenders-paycheck-protection-program-banks
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Nós podemos ajudar
Deixe a Avanade ser sua parceira 
para repensar seus negócios.  
Visite Rethink para conhecer 
melhor a nossa abordagem. 
Estamos aqui para ajudar nesse 
momento em que você está 
adotando novas formas de 
trabalhar.

Trabalhamos com sete dos dez principais bancos 
globais, porém nossa carteira de clientes inclui 
bancos de todos os tamanhos. Temos acesso às 
mais avançadas plataformas de tecnologia da 
Microsoft e à experiência global da Accenture no 
setor bancário e regulatório. 

Nesse contexto atual, estamos descobrindo que 
nossos clientes desejam agir rapidamente e entregar 
projetos menores e baseados em resultados. Somos 
flexíveis e teremos prazer em poder atender às suas 
necessidades.  

Visite https://www.avanade.com/pt-
br/industry/banking para saber mais 
sobre o que fazemos. 

Trabalho remoto 
Se você ainda não estabeleceu o trabalho remoto - ou 
se está com dificuldades para fazê-lo acontecer - 
elaboramos um guia rápido de respostas que contém 
orientações sobre como configurar o Microsoft 
Teams, trabalhar em documentos compartilhados 
e remotamente - com dicas de melhores práticas 
para cada caso. Também compilamos todas as 
nossas recomendações sobre trabalho remoto para 
funcionários, empresas e líderes de TI. Muitos dos 
nossos clientes mudaram rapidamente para um 
ambiente de trabalho remoto. Um exemplo é o 
NHS do Reino Unido. Juntamente com a Accenture, 
entregamos recentemente o Microsoft Teams a 1,2 
milhão de funcionários em sete dias.

Experiência para ajudá-lo a repensar  
Oferecemos recomendações práticas juntamente com 
execuções nas seguintes áreas:

• Automação e IA Para melhorar a produtividade e 
acelerar a obtenção dos resultados de negócios, 
estamos ajudando os bancos a digitalizar processos. 
Aplicamos automação inteligente e IA para 
garantir eficiência e insights profundos sobre os 
clientes. Podemos ajudar com a gestão de dados, 
desenvolvimento de chatbots e até mesmo fazer 
recomendações sobre IA conversacional. Ajudamos 
um determinado banco a criar um sistema de 
previsão de fluxo de caixa baseado em algoritmos. 

• Transformação de nuvem e de TI: Para ajudar 
os bancos a gerir seus serviços diários de TI, 
oferecemos uma variedade de serviços de nuvem 
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no Azure, que tem a confiança de 80% dos 
maiores bancos do mundo e 85% das Instituições 
Financeiras Globais Sistemicamente Importantes. 
Podemos acelerar o desenvolvimento de aplicativos 
usando uma abordagem agile, reduzir sua 
dependência dos sistemas legados e ajudar a 
escalar com flexibilidade para atender à crescente 
demanda do mercado.

• Segurança: Trabalhando com bancos nacionais, 
regionais e multinacionais, desenvolvemos 
experiência numa série de áreas, incluindo 
identidade e autenticação digital, proteção de 
dados, criptografia, colaboração segura, resposta a 
incidentes e defesa cibernética.

• Vendas e serviços de marketing digital: Utilizando 
os aceleradores da Microsoft, desenvolvemos 
uma verdadeira visão 360° do cliente para 
muitos bancos em todo o mundo, melhorando 
os índices de vendas cruzadas e identificando 
as próximas melhores ações. Melhoramos a 
pontuação e a qualificação de leads, rastreamento 
de oportunidades, planejamento e automação de 
campanhas, personalização e integração.  

• Centrais de atendimento: Para ajudar a melhorar 
as interações com o cliente, podemos reunir 
instantaneamente informações do cliente em 
vários aplicativos (legados), visualizar membros da 
família e seus produtos, orientar sobre a próxima 
melhor ação e fornecer análise de sentimento 
(sentiment analysis), incluindo avaliação do humor 
do cliente. Já ajudamos bancos a identificar grandes 
oportunidades para reduzir a rotatividade de 
clientes.

https://www.avanade.com/en/contact
https://www.avanade.com/en/thinking/rethink
https://www.avanade.com/pt-br/industry/banking
https://www.avanade.com/pt-br/industry/banking
https://www.avanade.com/pt-br/technologies/microsoft-teams/resource-center
https://www.avanade.com/en/thinking/covid19-help
https://www.avanade.com/en/clients/nhs-digital
https://www.avanade.com/-/media/asset/other/rise-of-intelligent-automation-financial-services-pov.pdf?ver=1&la=en
https://www.avanade.com/pt-br/industry/banking/cio-guide-to-legacy-modernization
https://www.avanade.com/pt-br/solutions/security-service-solutions
https://www.avanade.com/pt-br/solutions/customer-experience/sales-and-service
https://www.avanade.com/pt-br/solutions/customer-experience/sales-and-service
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Deixe a Avanade ser sua parceira 
para repensar seus negócios.

Sobre a Avanade 

A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em nuvem, soluções de negócios e experiências baseadas em design no ecossistema da 
Microsoft. Com 38 mil profissionais em 25 países, somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando empresas a envolver clientes, capacitar 
funcionários, otimizar operações e transformar produtos, aproveitando a plataforma Microsoft. Com participação majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 
2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com.

© 2021 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e o logo da Avanade são marcas comerciais nos EUA e em outros países. Outras marcas e nomes de 
produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

América do Norte 
Seattle 
Telefone  +1 206 239 5600 
America@avanade.com

América do Sul  
São Paulo  
AvanadeBrasil@avanade.com

Ásia-Pacífico  
Austrália  
Telefone  +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europa  
Londres  
Telefone  +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Contate-nos hoje mesmo para ajudar sua organização a identificar 
as apostas estratégicas que tornarão suas operações mais resilientes e 
seus produtos e serviços mais desejáveis para os clientes. Combinamos 
estratégia de negócios, inovação agile e a profunda experiência em 
tecnologia da Microsoft para ajudá-lo a resolver seus desafios.

Automação, promoção do digital e toque humano são os principais fatores de sucesso

http://avanade.com/pt-br/
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