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A BANCA
ESTÁ EM PLENO
PROCESSO
DE MUDANÇA
Perante um vasto conjunto de desafios, desde o regulatório ao digital, que alterou completamente os
padrões de consumo, as empresas do setor centram toda a sua estratégia no cliente e numa crescente
personalização da oferta. Assente num posicionamento multicanal. As ferramentas TIC são essenciais
para esta transformação profunda e no caminho para o digital. Neste Executive-breakfast, os líderes dos
principais projetos nacionais analisaram as grandes tendências e o futuro deste mercado.

A mudança na banca está em marcha. Centrado
cada vez mais no cliente, o setor aposta no
digital, com uma estratégia multicanal e uma
oferta cada vez mais personalizada que permita
para dar resposta a novos tipos de consumo.
As ferramentas TIC assumem um papel
crucial, com a cloud e o big data em destaque.
Condicionado pelas imposições regulatórias,
que dificultam o processo, assim como pela
necessária redução de custos, num mercado
em que as margens desceram abruptamente, o
setor não tem dúvidas de que o caminho passa
por ganhar agilidade e capacidade de resposta,
num trabalho permanente que impõe um novo
modelo de negócio e mais investimentos.

menos, numa transformação que terá que ser
inteligente e abrangente. Com ofertas cada
vez mais simplificadas e inovadoras para uma
realidade que é cada vez mais complexa. Com o
tema “Banca: para onde caminhamos”, a APDC
realizou a 27 de janeiro um Executive Breakfast
reuniu os principais players do setor, que
abordaram as grandes tendências e o papel das
TIC neste ajustamento que se impõe.

Os canais digitais tornaram-se cada vez mais
relevantes e a sua importância vai aumentar
nos próximos anos. Há ainda inúmeras
oportunidades por explorar no negócio online
pela banca portuguesa, que tem que adotar uma
visão de “Everyday Banking”, garantindo uma
O digital e a mobilidade são tendências interação em realtime com o cliente através de
irreversíveis e há que saber fazer mais com uma oferta multicanal. Para isso, o processo
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de virtualização terá que ser mais inteligente e
assente no conhecimento, de forma a responder
aos desafios e necessidades do cliente.
O reforço do investimento em cloud e na
virtualização da operação, para ser mais eficiente
e reduzir custos, é um caminho obrigatório. A
recomendação surge na sequência do “Estudo
dos Custos de Tecnologias de Informação nas
Entidades Financeiras em 2013”, apresentado
por João Pedro Tavares, vice-Presidente e
responsável pela área de Serviços Financeiros
da Accenture Portugal.

fundamental. Como refere Roland Thienpont, IP
Cloud Networking Director da Alcatel-Lucent,
este é um mercado onde o relacionamento com
os clientes é cada vez mais digital e centrado
na mobilidade, pelo que é preciso saber como
trabalhar e potenciar o consumo através da
Internet. A banca terá assim definir estratégias
que permitam que o seu modelo de negócio
evolua e ganhe flexibilidade. E o cloud computing
assume-se como a solução para disponibilizar
um leque alargado de produtos e uma oferta
personalizada ao cliente. E permite reduzir os
custos de gestão.

É que se o real time, o omnicanal, a virtualização A banca está em pleno processo de mudança.
e as soluções cloud são hoje desafios de todos Perante um vasto conjunto de desafios,
os setores, na banca assumem uma importância desde o regulatório ao digital, que alterou
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completamente os padrões de consumo, as
empresas do setor centram a sua estratégia
no cliente e numa crescente personalização da
oferta. Assente num posicionamento multicanal.
As ferramentas TIC são essenciais para esta
transformação profunda e no caminho para
o digital. Neste Executive-breakfast, os líderes
dos principais projetos nacionais analisaram as
grandes tendências e o futuro deste mercado.

da Comissão Executiva do Banco Best, destaca
que há que apostar numa estratégia multicanal
inteligente e integrada, assente não só em
tecnologia mas numa arquitetura técnica e num
sistema de governance e de gestão de conteúdos
eficientes. Sendo a produtividade da banca hoje
um dos temas fundamentais, o grande problema
coloca-se não no backoffice ou nos custos de TIC
mas sim na distribuição. E antecipa que esta será
uma área onde há muito que fazer e se assistirá
ESTRATÉGIA MULTICANAL É APOSTA
a uma reformulação enorme em Portugal,
com muitas reestruturações para aumentar a
E a banca portuguesa está em pleno processo eficiência através da redução dos custos.
de transformação, apesar do ritmo de mudança
não ser ainda o desejável, num setor que enfrenta Num banco tradicional como a CGD, a ‘chave’ da
inúmeros desafios. Isabel Ferreira, presidente mudança para o digital está no equilíbrio. Maria
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João Carioca, membro da Comissão Executiva
do banco estatal adianta esta evolução passa
por disponibilizar um leque muito alargado de
soluções que deem resposta aos diferentes
clientes e às suas necessidades. No fundo,
uma “abrangência proactiva”, disponibilizando
soluções para necessidades diferentes. “Não
vemos a evolução dos canais como uma coisa
que tem que ser precipitada. Essa é a melhor
receita para a desgraça”, explica.
Também Rui Teixeira, membro da Comissão
Executiva do MillenniumBCP, não tem dúvidas
de que há que mudar, tendo em conta que o
comportamento dos clientes também está
em transformação. Mas essa mudança terá
que ser feita com prudência, para garantir
mais negócio. “É este passo que falta dar e
que não estamos a conseguir. E tem que se
fazer”, sendo que as ferramentas TIC têm
dado aqui um forte contributo, embora ainda
estejam a ser subutilizadas pelos bancos. Para
este responsável, a banca tem que acelerar o
processo de digitalização, através de ferramentas
e processos muito mais inteligentes, que vão
para além das TIC. O grande desafio é ter uma
vertente omnichannel.
REGULAÇÃO É EXAGERADA E CRIA ENTRAVES
João Leite, membro Comissão Executiva do
Santander Totta, garante que é fundamental
para a banca centrar a sua estratégia no cliente.
Aplicando todas as tecnologias, como o big data,
que permite perceber as tendências, até ao
multiple touch point, para ter várias formas de
comunicar com o cliente. Esta é uma estratégia
que vai também ajudar o setor a lidar com
uma regulação que é “exagerada e cria alguns
constrangimentos. Podemos dizer que grande

parte dos orçamentos de TI na banca continuará
a dar resposta aos termos regulatórios”, o
que terá que ser feito em paralelo com outros
investimentos. Como a migração dos centros de
dados para a cloud ou a aposta no multicanal.
Também o diretor-geral do BPI, Francisco
Barbeira, considera que o tema da regulação
tem tornado o processo de mudança na banca
mais lento. Mas acredita que esta é uma evolução
que terá, necessariamente, que ser feita. “Se
é verdade que estamos preocupados com a
sustentabilidade do negócio e com o return of
investment, os reguladores também estão”,
pelo que a regulação terá que evoluir para dar
resposta ao mercado. Um mercado que tem
que olhar para vários canais numa lógica de
complementaridade e que está a centrar-se cada
vez mais na experiência que consegue entregar
ao cliente e menos no produto em si.
A migração para a cloud é vista não como um
tema de custos mas de agilidade. “Se tudo
está centrado na experiência, a agilidade com
que a entregamos é fundamental. O grande
desafio das organizações de IT e das instituições
financeiras é serem ágeis”.

PRINCIPAIS IDEIAS

“A tendência será investir em cloud e em virtualização”
“A redução de investimentos em novas capacidades é muito significativa em Portugal.
Reduziu-se quase para metade entre 2008 e 2013”
“Mas há um maior peso da tecnologia nos processos de negócio. Há um aumento
da carga tecnológica e do contributo das TI para o negócio”

João Pedro Tavares

Vice-Presidente,
responsável pela área de Serviços
Financeiros
Accenture Portugal

“Há uma oportunidade para os bancos portugueses de melhoria de eficiência, através
do recurso à tecnologia. E uma menor adoção do digital para os processos corporativos,
que terá que aumentar”
“A experiência do cliente ainda não está suficientemente explorada. E não há uma
estratégia de utilização das redes sociais. Esta é uma oportunidade que está ainda por
explorar”
A migração para a cloud é vista não como um tema de custos mas de agilidade. “Se
tudo está centrado na experiência, a agilidade com que a entregamos é fundamental.
O grande desafio das organizações de IT e das instituições financeiras é serem ágeis”.

“O modelo tradicional da banca está esgotado. A forma como implementam a oferta de
serviços é determinante e assenta em IT”
“O relacionamento da banca com os clientes é cada vez mais digital e centrado na
mobilidade”
“A cloud está a mudar a forma como a tecnologia está a ser consumida. Permite a
disponibilização de ofertas personalizadas on-demand”

Roland Thienpont

IP Cloud Networking Director,
Alcatel-Lucent

“Saber ter uma oferta personalizada de serviços e manter os custos sob controlo é o
desafio a ultrapassar através da tecnologia”
“Os recursos de TI permitem disponibilizar mais aplicações a uma escala mundial. Há
que ver qual a melhor tecnologia cloud”

“Dos custos operativos bancários, 55% dizem respeito às pessoas que estão nos
balcões. Aqui, temos muito que fazer em Portugal. Ainda não chegámos às melhores
práticas. Temos que reestruturar o sistema”
“Ter um multicanal inteligente e integrado, assente em TIC e arquitetura técnica, é o que
nos permite passar de um canal para outro. Isto não é fácil de fazer. E temos que ter um
sistema de governance alinhado e uma matriz bem definida”

Isabel Ferreira

Presidente da Comissão Executiva,
Banco BEST

“Temos que continuar num caminho que passa por aumentar a eficiência e o retorno na
banca. E trabalhar bem os clientes. O tratamento do big data para garantir a otimização
da venda online é fundamental. E apostar numa área crítica, o content management”
“Os reguladores a nível local terão que ter maturidade e garantir a confiança entre as
partes. Há exageros em algumas áreas e demasiadas restrições”
“Um dos problemas que a banca terá será o dinheiro. Para fazer bem estes processos
precisamos de um investimento gigantesco”
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“O conceito de equilíbrio é fundamental na banca. Há que ter equilíbrio entre canais
físicos e canais online”
“O digital tornou-se uma realidade para os clientes. A adoção e utilização de canais de
mobilidade é brutal. A adesão é enorme”
“Este é um processo gradual. Temos que ter ofertas para todos os segmentos de
mercado e faixas etárias”

Maria João Carioca

Membro da Comissão Executiva,
CGD

“Temos que ser capazes de fazer o caminho mais rapidamente, através de uma
arquitetura organizacional. É um trabalho de fundo”
“O novo modelo de negócio que é um trabalho continuado. E vamos dedicar investimento
na melhoria da oferta e a conhecer o cliente”

“O comportamento dos clientes está a mudar e vai obrigar-nos a mexer. Mas com
alguma prudência”
“A golden age da banca perdeu-se. Já não estamos a conduzir este processo do digital.
Há que dar o salto em frente”
“As ferramentas e as TI são essenciais para o futuro. Mas temos que saber extrair mais
valor e mais negócio das TIC”

Rui Teixeira

Membro da Comissão Executiva,
MilenniumBCP

“Temos que saber gastar melhor. Conhecer melhor os clientes e simplificar. Não
estamos preparados para o digital”
“Temos que repensar claramente todos os processos. E ter time-to-market nas várias
plataformas, com grandes desafios de arquitetura”

“Falar de clientes é fundamental para a banca. Independentemente das TIC. O que
estamos a falar é de uma multiplicidade de canais para o contacto com o cliente”
“A regulamentação é exagerada e cria alguns constrangimentos. Temos que a cumprir.
Mas não vejo problema nos dados e na cloud”
“Ter múltiplos pontos de contacto permitem que o cliente possa tomar as suas decisões.
Temos que lhe passar toda a informação possível”

João Leite

Membro da Comissão Executiva,
Santander Totta

“As prioridades de orçamento passam pela parte regulatória, seguida de analytics. Ter
produtos inovadores e business cases positivos são outras apostas”

“O cliente está em primeiro lugar. Os bancos olham para os vários canais não numa
lógica de substituição mas de complementaridade”
“As TIC estão no foco do negócio em todos os canais. O desafio é o equilíbrio de canais,
que se faz através do tipo de experiência e do preço”
“Na regulação tem que se fazer um caminho. Tendo em conta as novas tecnologias e a
evolução do mercado. É sistémico”

Francisco Barbeira
Diretor Geral,
Banco BPI

“Temos aumentado o investimento em TIC. As prioridades da banca estão mais ou
menos alinhadas. Temos que fazer mais com menos. E ser mais ágeis. Todos os bancos
têm investido em ferramentas de TIC porque o negócio evolui rapidamente”
“Cloud, soluções de big data, digital e mobilidade são temas absolutamente fundamentais
nos próximos anos na banca”
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O UPDATE tem como objectivo disponibilizar informação estruturada sobre cada uma das iniciativas promovidas pela APDC.
Pretende-se facilitar, a todos os interessados, um arquivo com os conteúdos mais relevantes de cada evento, que poderá ser
consultado em www.apdc.pt

