
Como podem os bancos 
resolver desafios urgentes  
de forma realista (e rápida)

Tempo de 
ser pragmático



A pandemia demonstrou a necessidade  
de os bancos serem flexíveis e ágeis. 
As margens de juros líquidos dos bancos são estreitas, devido às taxas de juro próximas de zero em muitas regiões. 
Os potenciais incumprimentos de empréstimos geraram aumentos maciços de reservas, que já conduzem a perdas 
trimestrais na Wells Fargo, uma das maiores instituições bancárias dos EUA. As estimativas prevêem uma quebra das 
receitas de 16% a 44% para os bancos de retalho, apenas na Europa Ocidental. Bancos como o HSBC, o Deutsche Bank 
e o Lloyds Banking Group estão a reiniciar programas de redução de colaboradores que tinham sido iniciados antes 
da pandemia. Graças à adoção digital acelerada por parte de todos os consumidores, os bancos procuram reduzir 
significativamente as suas redes de balcões. 

Os programas de transformação digital irão continuar, mas terão de ser repensados em função da pandemia. Os bancos 
procuram agora abordagens de curto prazo que possam proporcionar resultados rapidamente. 

Estes são três desafios urgentes que ouvimos por parte dos nossos clientes:

1. Para fazer crescer o nosso negócio, como podemos alavancar a IA para gerar perceções mais incisivas dos clientes  
e um maior envolvimento personalizado?

2. Para induzir a descida de custos, como podemos reduzir o legado e responder com mais flexibilidade à disrupção  
do mercado usando a automação e a cloud?

3. Para melhorar a produtividade, como podemos disponibilizar um local de trabalho digital que seja seguro, ofereça 
ferramentas de colaboração modernas e permita aos colaboradores fazer o seu melhor - onde quer que trabalhem?

Vamos dedicar-nos a soluções pragmáticas para cada um destes desafios.

Repensar a transformação digital
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https://www.nytimes.com/2020/07/14/business/wells-fargo-reports-first-quarterly-loss-in-more-than-a-decade.html#:~:text=Wells%20Fargo%20on%20Tuesday%20reported,it%20set%20aside%20last%20quarter.
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reshaping-retail-banking-for-the-next-normal


Como faço da IA uma capacidade de toda a 
empresa para acelerar os processos, aumentar  
a automação e melhorar a CX, tudo enquadrado 
por uma estrutura ética?
Os bancos pretendem diferenciar-se através de uma CX superior. A IA pode melhorar 
o envolvimento do cliente em muitas áreas: Visão do cliente de 360 graus, prevenir a 
rotatividade de clientes, prever NBA, integração mais rápida e maior volume de vendas 
cruzadas e up-selling. É por isso que desenvolvemos um Acelerador Bancário para 
ajudar os bancos a centrarem-se em três áreas específicas: angariação e retenção  
de clientes, vendas cruzadas e up-selling e simplificação de processos.

Este acelerador foi concebido para o ajudar a configurar um produto mínimo viável 
em 90 dias. Fornece um perfil de cliente único com acuidade, mostrando a saúde do 
cliente e alertas; análises, painéis de controlo, processos de negócio chave, integração 
de Adobe com gestão de leads, tudo integrado numa plataforma que combina 
Microsoft Azure e Dynamics 365.

Cenários típicos

• Chatbot integrado com portal de self-service para gerir a atividade  
transacional básica

• Integração móvel, incluindo KYC
• Motor de priorização de leads que atribui leads com base em personas,  

produtos e histórico de vendas
• Discussão com o cliente em tempo real e simulações de cenários com gestores  

de relações
• Trabalha em contextos de banca de retalho, comercial, património e investimento

Resultados do negócio

• Acelerar o tempo para o mercado em 25%
• Cortar custos em 20% e melhorar o cumprimento regulatório
• Reduzir o tempo para criar campanhas de dois meses para menos de uma semana
• Apresentar resultados da campanha direcionada: aumentar taxa de conversão  

em 15%
• Permitir uma melhor CX através de processos digitais de ponta a ponta
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Desafio 1:

Melhorar a CX

https://www.avanade.com/en/industry/banking/banking-accelerator
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Exemplos
1. Criar uma nova plataforma de consultores-robôs para um banco  

de investimento dos EUA, incluindo integração de clientes, estratégias 
de investimento, reequilíbrio de carteira e monitorização de desempenho. 
Desempenho, segurança e escalabilidade acrescidas, com a plataforma  
a servir agora meio milhão de contas. 

2. Rotatividade de hipotecas reduzida em 50% para um banco holandês 
com um aumento de 7% na deteção precoce de fraude e poupanças 
anuais de 2% em comissões de subscrição

3. Estratégia de cobrança melhorada para um banco norte-americano  
usando modelos de dados estruturados, que colocam clientes prioritários 
com maior probabilidade de pagar no topo da lista, o que conduziu  
a um aumento de 130% em receitas cobradas (equivalente a um  
aumento de $4 milhões ao longo de um período de três meses).

4. Implementado um sistema de previsão de fluxos de caixa baseado 
num algoritmo para um banco alemão para apoiar a sua base de 
clientes de pequena e média dimensão

5. A nossa solução de RPA/ML ajudou a digitalizar uma abordagem 
manual à regulação e a acelerar o processo para um banco 
internacional, reduzindo o volume de casos e os falsos positivos  
e gerando uma economia de custos superior a $100 milhões anuais. 



Como desenvolvo escala e flexibilidade 
operacional, enquanto reduzo a minha 
dependência de TI legadas, diminuo  
o meu rácio custo-rendimento e aumento  
a velocidade para o mercado?
Os bancos foram lentos a adotar a cloud, limitando a sua capacidade de serem 
operacionalmente ágeis e de responder rapidamente durante a pandemia, 
especialmente em termos de procura do cliente. A pandemia ajudou os bancos  
a apreciar a necessidade de uma resposta e escalabilidade mais rápidas.  
Os problemas sobre a residência, segurança e regulação de dados estão agora  
a diminuir de importância, à medida que os fornecedores da cloud demonstram  
a sua capacidade aos reguladores. A cloud está a revelar-se igualmente crítica  
na configuração de plataformas de Open Banking para novos bancos digitais.

Com uma abordagem de migração acelerada e otimização da cloud, ajudamos  
os clientes a gerar valor mais depressa. Os bancos podem tornar-se mais ágeis, 
escaláveis e inovadores através de um conjunto de abordagens, como o design 
orientado por domínios, arquitetura evolutiva, micro-serviços orientados por  
eventos e engenharia moderna.

Cenários típicos

• Proporcionar uma CX digital competitiva com uma base tecnológica escalável  
e de alto desempenho

• Utilizar a IA para detetar, prevenir e mitigar a fraude para reduzir custos e riscos
• Automatizar e digitalizar processos manuais/baseados no papel de ponta a ponta
• Separar digitalmente do legado e modernizar utilizando uma abordagem 

OpsDesenv/entrega ágil
• Passar o desenvolvimento de aplicações para a cloud para reduzir  

o desenvolvimento, a testagem e o tempo para o mercado

Resultados do negócio1 para migração para a cloud 

• Benefícios de $13,1 milhões ao longo de três anos; ROI 478% 
• Retorno em menos de três meses
• Custos da infraestrutura nas instalações reduzidos em 90%
• Aumento do volume de encomendas online de 83% a 167% / aumento  

da dimensão média da encomenda de 20% a 27%

1 Estudo Forrester 2019 TEI (Impacto Económico Total) do IaaS do Microsoft Azure
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Flexibilidade operacional

https://azure.microsoft.com/en-gb/resources/forrester-tei-microsoft-azure-iaas/
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Exemplos 
1. Para um banco brasileiro digitalizamos completamente o seu processo  

de aprovação de empréstimos utilizando Microsoft Azure. Novos preços baseados 
no risco originaram poupanças de 25% para subscrição e processamento. O tempo 
de pré-verificação e manuseamento de documentos foi reduzido de seis a sete dias 
para alguns minutos. A receita aumentou em 40%, com $400 milhões em novos 
empréstimos gerados.

2. Orientamos a CMHC na deslocação da infraestrutura para a cloud  
(Microsoft Azure), com a adoção do Office 365 e do Skype e a criação dos seus 
sistemas de CRM e ERP com Dynamics 365. 

3. Para a Towergate, embarcamos num dos mais abrangentes e ambiciosos 
programas de migração para a cloud a que o setor dos serviços financeiros 
alguma vez assistiu. Esta transformação levou apenas 12 meses e atingiu economias 
de custos anuais de aproximadamente 30%.

4. Ajudamos a Antares Capital a construir um local de trabalho digital baseado 
na cloud para promover uma inovação mais rápida, melhorar a produtividade e 
incrementar a satisfação dos colaboradores utilizando o Office 365 e Microsoft Azure. 

5. Instalámos um banco digital nativo da cloud para dispositivos móveis numa 
plataforma aberta em que os clientes podem abrir uma conta bancária em oito 
minutos; dois meses após o lançamento, o banco tinha depósitos de €300 milhões  
e 14.000 clientes.

https://www.avanade.com/en/clients/cmhc
https://www.avanade.com/en/clients/towergate
https://www.avanade.com/en/clients/antares-capital


Que investimentos em pessoas e TI 
entregarão o ROI mais elevado, em termos 
de produtividade à distância com segurança, 
redução de custos e bem-estar do 
colaborador, mantendo o cumprimento  
da regulamentação? 
A colaboração no local de trabalho, a produtividade e a segurança assumiram uma forma 
completamente nova desde que a pandemia começou. O trabalho à distância e híbrido 
exige novas competências e medidas de gestão. Os colaboradores querem poder trabalhar 
de forma flexível, segura e eficaz, num ambiente que proteja o seu bem-estar e maximize 
o seu potencial. No âmbito da reformulação do modo como o trabalho é feito, vemos 
que uma abordagem mais integrada – abrangendo a tecnologia, operações, cultura 
e experiência do colaborador – é mais importante do que nunca. Chamamos a isto a 
Workplace Experience (WX) e as empresas que tinham uma WX superior conseguiram  
um desempenho durante a pandemia que superou o dos seus pares em mais de 110%2.

Ao aderir à WX, pode criar perceções do local de trabalho essenciais para proteger  
o bem-estar e a produtividade do colaborador, repensar a experiência do colaborador  
em trabalho à distância/híbrido e proteger o mundo do trabalho recentemente expandido 
sem inibir a produtividade. 

Cenários típicos

• Implementação em massa de Office 365 nos principais bancos – até 330.000 
colaboradores e 40.000 dispositivos por mês

• Estabelecer ambientes seguros de locais de trabalho à distância/híbridos  
e promover as melhores práticas

• Utilizar ML, serviços cognitivos e NLP para obter um conhecimento do cliente eficiente 
em termos de custos e NBA

• Alavancar chatbots para simplificar tarefas do dia a dia e fluxos de trabalho  
ao mesmo tempo que se reduzem custos operacionais

• Implementar a avaliação de ameaças e segurança do Microsoft 365
• Desenvolver e fornecer aplicações móveis nativas inovadoras para melhorar  

a produtividade do colaborador

Resultados do negócio 

• Duplicar a satisfação do cliente
• O dobro de inovação em termos de percentagem de receitas de novos produtos  

e serviços
• Rentabilidade 25% maior em comparação com os concorrentes3
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Desafio 3:

Pessoas produtivas

2 Pesquisa Avanade, 2020
3 “Building business value with employee experience,” MIT Sloan CISR, Junho de 2017



Exemplos
1. Para um Banco do Reino Unido fornecemos uma transformação  

de 360 graus para a tecnologia de colaboração da Microsoft, 
incluindo migração para a cloud, que resultou numa economia anual  
de custos de 30%.

2. Aumento de vendas em 100% no Sparebank através da gestão  
de uma campanha melhorada

3. O Raiffeisen Bank International utilizou a migração para o Office  
365 como uma iniciativa de gestão da mudança, fomentando  
a colaboração global, incluindo parceiros externos e clientes, tendo  
como objetivo mais de 50.000 contratos em 15 países após a  
conclusão do projeto.

4. O Allied Irish Bank adotou o Office 365 na cloud para desenvolver 
uma nova proposta de colaborador em torno do trabalho flexível  
das equipas, que reduziu os custos do centro de contacto e melhorou  
a produtividade das vendas. 

5. Criámos uma plataforma de networking interna para um grande 
banco europeu para promover a inovação entre 100.000 colaboradores. 

Estas são algumas das formas como o podemos apoiar a resolver 
rapidamente desafios urgentes. Vamos começar. 
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https://www.avanade.com/en/clients/sparebank
https://www.avanade.com/en/clients/raiffeisen-bank-international
https://www.avanade.com/en/clients/allied-irish-bank
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Deixe que a Avanade o ponha em movimento
Temos vários pontos de entrada e as opções que se seguem constituem uma pequena seleção 
das ferramentas de diagnóstico, análises de avaliação e aceleradores que podemos fornecer. 
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Desafio Próximos passos

Melhorar a CX 

AI Discovery Workshop

• Avaliação baseada em dados: avaliação inicial do problema do negócio tendo por base dados internos e externos

• Teste de solução rápida: identificar soluções e testar hipóteses com dados e experimentação em tempo real recorrendo a algoritmos de aprendizagem de máquina, 
aplicações pré-elaboradas e ferramentas analíticas para acelerar resultados

• ROI e itinerário técnico: apresentar um retorno sobre o investimento quantificado, cronograma para o valor acelerado, itinerário técnico, métricas técnicas e de negócio 
definidas para seguimento e maior transparência.

3 a 6 semanas, $50K

Flexibilidade 
operacional 

Azure Foundation Assessment

• Realizar uma avaliação rápida das suas aplicações e infraestrutura de dados

• Utilizar a análise de prontidão do Azure para identificar as áreas em que pode migrar rapidamente para a cloud e aquelas em que é necessário mais trabalho

• Desenvolver um itinerário do cliente especificamente para a sua jornada na cloud, apresentando ganhos rápidos e prioridades a longo prazo

• Aplicar a nossa ferramenta de comparação TCO para identificar potenciais economias de custo que obterá ao migrar para a cloud.

3 a 4 semanas, $30K 

Pessoas  
produtivas 

Workplace Analytics Rapid Assessment

• Realizar uma análise da produtividade pessoal, privada e corporativa com perceções acionáveis em quatro áreas de diagnóstico. Extrair dados do Teams, Outlook, 
SharePoint, Excel, etc. para painéis de controlo de Power BI. 

• Promover um workshop de oportunidade para identificar e priorizar intervenções mais profundas e ganhos rápidos:

 - Aferir o nível de produtividade da sua força de trabalho à distância e formas de a melhorar

 - Identificar que grupos de colaboradores estão em risco de exaustão, devido a taxas de interrupção elevadas e mensagens/carga de trabalho permanentes fora  
do horário.

 - Descobrir que equipas têm de trabalhar no escritório e quais podem trabalhar à distância, promovendo assim a racionalização da carteira de imóveis.

4 a 6 semanas, $50-75K
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A nossa experiência

Trabalhamos com sete 
dos dez principais bancos 
globais. Temos acesso às 
mais avançadas plataformas 
de tecnologia da Microsoft 
e ao conhecimento das 
matérias bancárias e 
regulatórias da Accenture. 
Somos reconhecidos como líderes globais  
em serviços da Microsoft. Estamos a descobrir 
que os nossos clientes pretendem passar 
rapidamente e apresentar com brevidade 
projetos baseados em resultados.  
Visite www.avanade.com/banking para  
mais informações. 

Automação e IA
Estamos a ajudar os bancos a digitalizar processos. Aplicamos automação inteligente e IA para obter eficiências  
e uma perceção mais aprofundada do cliente. Podemos ajudar com gestão de dados, desenvolvimento de chatbot  
e IA conversacional. 

Transformação da cloud e de TI
Prestamos serviços da cloud em Azure, que merece a confiança de 80% dos principais bancos do mundo. Aceleramos  
o desenvolvimento de aplicações utilizando uma abordagem ágil, reduzimos a dependência dos legados e ajudamo-lo 
a escalar com flexibilidade para satisfazer a crescente procura do mercado. 

Segurança
Ao trabalhar com bancos nacionais, regionais e multinacionais desenvolvemos o nosso conhecimento de um conjunto 
diversificado de áreas, incluindo a identidade digital e autenticação, proteção de dados, encriptação, colaboração 
segura, resposta a incidentes e ciberdefesa.

Marketing, vendas e serviços digitais
Criámos visões de 360 graus do cliente, aumentamos taxas de vendas cruzadas e identificamos NBA. Melhorámos  
a classificação e qualificação de leads, o rastreio de oportunidades, o planeamento e automação de campanhas,  
a personalização e a integração.

Transformação do local de trabalho
Adotamos uma abordagem integrada, envolvendo as áreas de TI, RH e diretores de divisão de negócios, a que 
chamamos WX, especificamente para bancos. Se necessitar, reunimos também as melhores práticas em teletrabalho. 
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http://www.avanade.com/banking
https://www.avanade.com/-/media/asset/other/rise-of-intelligent-automation-financial-services-pov.pdf?ver=1&la=en
https://www.avanade.com/en/industry/banking/cio-guide-to-legacy-modernization
https://www.avanade.com/en/solutions/security-service-solutions
https://www.avanade.com/-/media/asset/adobe-retail-banking-brochure.pdf?ver=1&la=en
https://www.avanade.com/en/solutions/customer-experience/sales-and-service
https://www.avanade.com/en/thinking/workplace-experience/retail-banking-guide-to-workplace-experience
https://www.avanade.com/en/thinking/workplace-experience/banking-and-insurance-point-of-view
https://www.avanade.com/en/thinking/covid19-help


Contacte-nos
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Sobre a Avanade 

A Avanade é a empresa líder de serviços inovadores digitais e cloud, soluções empresariais e experiências personalizadas no ecossistema Microsoft. A Avanade conta 
com 39.000 profissionais em 25 países, disponibilizando aos seus clientes o melhor através de uma cultura de colaboração que respeite a diversidade e possa refletir  
as comunidades onde operamos. A Avanade é maioritariamente detida pela Accenture, tendo sido fundada em 2000 pela Accenture LLP e Microsoft Corporation. 
Pode obter mais informações 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.

North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America 
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific 
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe 
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Já hoje para identificar como tornar as suas operações 
mais resilientes e os seus produtos e serviços mais 
desejáveis para os clientes. Combinamos estratégia  
de negócios, inovação ágil e conhecimento profundo  
da tecnologia da Microsoft para ajudar a resolver os  
seus desafios urgentes.
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https://www.avanade.com/en/contact
https://www.avanade.com/en-us/clients/bupa



