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A potência do mobile banking

Há 23 anos, a Pesquisa  
FEBRABAN de Tecnologia 
Bancária é realizada com o 

objetivo de mapear o estágio da tec-
nologia no setor, que cada vez mais 
se consolida como um alicerce fun-
damental para a indústria de serviços 
financeiros. O levantamento também 
é determinante para mostrar o com-
prometimento do segmento com in-
vestimentos e o desenvolvimento de 
soluções de TI que resultem em pro-
dutos seguros, ágeis e que agreguem 
comodidade no dia a dia de milhares 
de brasileiros.

Os resultados da Pesquisa FE-
BRABAN de Tecnologia Bancária 2014 
consolidaram uma tendência que já es-
tamos observando nos últimos anos: o 
crescimento do mobile banking, que, 
dada a grande penetração do uso de 
celulares no Brasil, possui um enorme 
potencial para alavancar a bancarização 
no País e ainda se tornar um grande 
promotor da inclusão financeira.

O estudo mostra que o canal 
mobile banking apresentou um cresci-
mento exponencial de 127% em rela-
ção a 2013, e já representa 12% do nú-
mero total de transações. Atualmente, 
uma em cada quatro contas correntes 
utiliza este meio. Juntos, internet e 
mobile banking ganharam ainda mais 

relevância para as transações bancárias 
chegando a 52% do total.

A facilidade de uso dos meios 
eletrônicos faz com que a sociedade 
tenha cada vez mais um comporta-
mento digital. Atentos a essas tendên-
cias, os bancos tornaram mandatórios 
os investimentos em produtos que 
adotam o conceito da experiência do 
usuário, que procura tornar qualquer 
solução ou produto mais intuitivo, 
fácil e agradável de ser usado e que 
privilegia a opinião e as necessidades 
dos clientes. Esse movimento, além 
de buscar a conveniência dos clientes 
bancários, trouxe também uma forte 
evolução e foco na eficiência operacio-
nal nas instituições financeiras.

Atrás desta efervescência tecnoló-
gica que facilita o cotidiano do consu-
midor, é imperativo destacar os vultosos 
investimentos em tecnologia realizados 
pelos bancos, mesmo em um momento 
de menor crescimento econômico no 
País. No ano passado foram R$ 21,5 bi-
lhões ante R$ 20,8 bilhões em 2013, o 
que representa um crescimento de 11% 
acima da taxa de inflação. 

A participação do setor financei-
ro no total de gastos com TI do País é 
de 18%, o mesmo percentual de países 
como Estados Unidos e França, o que 
corrobora a importância da temática 

nas instituições. A constante busca 
por inovação aliada com a crescente 
demanda de serviços por meios ele-
trônicos ajudam a mapear as razões 
que levaram o segmento bancário a 
se tornar o setor que mais investe em 
TI no País.

O levantamento também trouxe 
outros resultados igualmente relevan-
tes para o segmento, como o cresci-
mento da bancarização da população, 
que passou para 60% em 2014 ante 
uma taxa de 57% no ano anterior. E 
o número total de contas correntes 
atingiu 108 milhões no ano passado 
contra 103 milhões em 2013.

Convidamos o leitor a navegar 
pelas páginas da edição 56 de nossa 
revista que, além dos principais resul-
tados da Pesquisa de Tecnologia Ban-
cária, também traz outras reportagens 
relevantes, como uma retrospectiva 
dos últimos 25 anos de nosso Ciab 
FEBRABAN, considerado o maior 
evento de tecnologia da informação da 
América Latina e que este ano está em 
festa comemorando suas bodas de pra-
ta. Os investimentos em tecnologia no 
mercado de seguros e as soluções de 
acessibilidade para pessoas com defi-
ciência em agências bancárias também 
são matérias de destaque desta edição. 

Uma boa leitura! n

Gustavo Fosse
Diretor Setorial de tecnologia e
automação Bancária da FeBRaBaN

editorial
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artigo

Pagando sem dinheiro vivo: 
infraestrutura de pagamento por 
celular ‘made-in-Ontario’ é vitoriosa

Por todd Barrett* - tradução de oswaldo Ribas

Os canadenses estão com Pressa 
para se livrar do dinheiro vivo – ao 
menos como meio de pagamento. De 

acordo com recente estudo da MasterCard(1), 
impressionantes 90% dos pagamentos fei-
tos por consumidores no Canadá (em valor) 
ocorrem por meio digital. E os consumidores 
também já não estão mais satisfeitos com os 

cartões sem contato “tap-and-go” (aproxime e 
use) atualmente em operação; eles estão ansio-
sos para substituir esses cartões pela tecnologia 
do smartphone sem contato.

Se você também pensa assim, então pro-
vavelmente está mais propenso a esquecer sua 
carteira do que o seu celular. A adoção dos 
pagamentos sem contato é o terceiro estágio 

1 Comunicado à imprensa 
da MasterCard publica-
do no seu site Press Re-
lease http://goo.gl/l1P-
fH1, em 23 de setembro 
de 2013
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do Canadá na rota para longe do dinheiro vivo. 
O primeiro estágio foram os cartões com tarja 
magnética, os quais receberam adesão entu-
siástica dos canadenses. Esses cartões magné-
ticos, no entanto, são passíveis de fraude e a 
inovadora comunidade financeira do Canadá, 
concentrada na Província de Ontário, começou 
logo a buscar uma alternativa melhor.

O segundo estágio foram os cartões chi-
p-e-PIN, chamados inteligentes, compatíveis 
com a tecnologia EMV (Europay, Mastercard 
e Visa) e os terminais de varejo. A primeira 
transação chip-e-PIN da Mastercard aconteceu 
em setembro de 2007 (2) e, desde então, os 
canadenses nunca mais olharam pra trás. As 
transações com tarjas magnéticas se tornaram 
hoje praticamente ausentes no país. “O uso de 
tarja e assinatura para uma compra com cartão 
de crédito é encarado como retrógrado pelos 
canadenses”, declara Betty DeVita, presidente 
da MasterCard Canadá. (3) 

Os cartões chip-e-PIN tornaram-se tão 
populares que o Canadá uniu-se à América 
Latina e ao Caribe na liderança da utilização 
desses cartões e terminais inteligentes, segundo 
dados de recente pesquisa da EMVCo, a orga-
nização responsável pelo padrão chip-e-PIN. (4)

E as ocorrências de fraude caíram signifi-
cativamente desde que o chip-e-PIN se disse-
minou. A Canadian Bankers Association relata 
que as perdas com fraudes em cartões de débito 
caíram de $ 142 milhões em 2009 para $ 38,5 
milhões em 2012. (5)

E a zona de conforto está aumentando. 
O processador de pagamentos eletrônicos 
Moneris comunica que o valor médio por 
transação efetuada está caindo em cerca de  
$ 1 por ano, refletindo o fato de os canadenses 
utilizarem cartões inclusive para compras de 
valores unitários cada vez menores. Somente 
20% das compras da Moneris são atualmente 

em dinheiro vivo; os cartões de débito e crédito 
respondem, respectivamente, por 56% e 24% 
das operações. “As nossas despesas são pagas 
por meio de cartões, mais do que em qualquer 
outro país no mundo”, afirma Jeff Guthrie, 
principal executivo de vendas e marketing da 
Moneris. (6)

Entra o NFC
O terceiro estágio em direção a um futu-
ro sem dinheiro vivo está sendo articulado 
neste momento: trata-se da iniciativa para 
pagamentos sem contato utilizando o Near 
Field Communication (NFC). Atualmente, 
os sistemas de pagamentos NFC utilizam os 
cartões e terminais de aproximação, mas, em 
breve esses dispositivos serão substituídos pe-
los smartphones.

“O Canadá é uma mercado inovador e 
Ontário está se adiantando em termos de fer-
ramentas de pagamento de próxima geração”, 
declara DeVita, da Mastercard.

Cartões tap-to-pay (aproxime e pague) 
foram amplamente adotados. Dezenove das 
25 maiores redes varejistas aceitam o PayPass 
da Mastercard, por exemplo, e 11% das tran-
sações presenciais da empresa usam o cartão 
de aproximação. (7)

“Estamos em um ponto de inflexão”, diz 
Will Giles, vice-presidente sênior da Master-
card de Gerenciamento de Produtos – Paga-
mentos Emergentes. “Inicialmente, tivemos 
de fazer vários programas educacionais e de 
marketing com os comerciantes, mas agora 
esses sistemas já se desenvolvem por conta 
própria. Nosso sistema de varejo de bebidas 
gerido pelo governo em Ontário, por exemplo, 
agora aceita o PayPass, assim como nossas ade-
gas de cervejas. Isto quer dizer que o número 
de estabelecimentos com este tipo de operação 
vem crescendo muito.” (8)

artigo

2 Comunicado à im-
prensa da MasterCard 
publicado no seu site 
Press Release http://
goo.gl/l1PfH1, em 25 
de setembro de 2007

3 Citado em uma apre-
sentação feita durante 
o Circuito de Imprensa 
Internacional para Pa-
gamentos por Celular, 
em 25 de setembro de 
2013

4 Relatório da eMvCo 
“Worldwide eMv De-
ployment and adoption 
(Implantação e ado-
ção Mundial de eMv)” 
http://goo.gl/73SgcD 
Q4 2012

5 Relatório da CBa “Frau-
de no Cartão de Débito” 
http://goo.gl4MaFqH, 
em 9 de maio de 2013

6 Citado em apresentação 
feita durante o Circuito 
de Imprensa Internacio-
nal para Pagamentos 
por Celular, em 25 de 
setembro de 2013

7 Citado em uma apre-
sentação feita durante 
o Circuito de Imprensa 
Internacional de Paga-
mentos por Celular, em 
24 de setembro de 2013

8 Citado em uma apre-
sentação feita durante 
o Circuito de Imprensa 
Internacional de Paga-
mentos por Celular, em 
24 de setembro de 2013
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10 Citado em uma apre-
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Circuito de Imprensa 
Internacional de Paga-
mentos por Celular, em 
24 de setembro de 2013

11 Citado em uma apre-
sentação feita durante 
Circuito de Imprensa 
Internacional de Paga-
mentos por Celular, em 
24 de setembro de 2013

12 De um comunicado à 
imprensa da Rogers, 
publicado no site Ro-
gers News and Media 
Relations http://goo.
gl/dK4Mgf, em 2 de no-
vembro de 2013

Dos cartões para o celular
Os sistemas de smartphones sem contato co-
meçam a aparecer em Ontário e os consumi-
dores estão gostando da ideia. “Os canadenses 
estão muito confortáveis com o procedimento 
de pegar um celular, segurá-lo próximo a um 
terminal e realizar a operação financeira”, diz 
Avinash Chidambaram, diretor de Programas 
Móveis da Interac, a maior rede de débito do 
Canadá. (9)

O sistema de pagamento sem contato da 
Interac, chamado de Flash, é um produto que 
o vice-presidente da Roger para negócios emer-
gentes, David Robinson, chama de “aplicativo 
sem concorrência” (10), dada a popularidade das 
compras a débito. Chidambaram acrescenta: 
“Em poucos anos, você terá de estar habitua-
do ao uso do Flash em virtualmente todo o 
comércio no Canadá”.

O CIBC, um dos maiores bancos cana-
denses, também tem identificado um interesse 
crescente pelos pagamentos via celulares. De 
acordo com Todd Roberts, vice-presidente sê-
nior de Inovação e Estratégia de Pagamentos: 
“A pesquisa aponta que aproximadamente 50% 
dos clientes estão interessados em pagar com 
seus celulares”. (11)

O primeiro pagamento por celular com o 
cartão de segurança SIM em aparelho habilitado 
para NFC no Canadá ocorreu em um restauran-
te fast food em novembro de 2012. Foi utilizado 
um terminal de operações sem contato com um 
smartphone BlackBerry e o aplicativo Mobile 
Payment App do CIBC, rodado na rede sem fio 
da Rogers Communications. (12)

Essa primeira implementação levou cer-
ca de nove meses para ser desenvolvida, diz 
Robinson. “Foi uma montanha de trabalho, 
mas agora que tudo já foi feito, nós podemos 
[implementar uma nova solução] em cerca de 
cinco dias.”

Os smartphones precisam ter habilitação 
NFC e a operação de integração tem de ser 
feita entre a operadora e a instituição emis-
sora (um banco ou cooperativa de crédito). 
Mas uma vez completada a operação, “deixa 
de haver diferenças entre um celular e o cartão 
tap-to-pay”, declara Robinson. “Por definição, 
algumas tecnologias de pagamento requerem 
mudanças de terminais e reciclagem de ven-
dedores. A beleza da nossa solução é que não 
há mudança nem de terminal nem da forma 
como ele é usado.”

“O celular simplesmente imita o cartão 
de aproximação”, diz Giles, da MasterCard. 
“Por exemplo, quando você aciona o botão na 
tela, o sistema de pagamento NFC é ativado 
por certo período de tempo, geralmente 30 
segundos. O cliente então encosta o celular no 
terminal – qualquer um que possa ser usado 
para cartões – e o celular executa a função do 
cartão.”

Expectativa com grandes números
Esta combinação de cartões sem contato em uti-
lização no momento e smartphones num futuro 
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14 Citado em uma apre-
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Internacional de Paga-
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** os valores em cifrão 
mencionados no texto 
estão em dólar cana-
dense

próximo deverá impulsionar um grande número 
de operações. “No decorrer de 2015, nossa per-
cepção é de que o mercado vai explodir”, diz 
David Chaudhari, diretor-gerente no Canadá 
de pós-venda da Ingenico. “Por quê? Porque o 
‘índice da credibilidade’ é alto. Os consumidores 
estão prontos, os compradores estão prontos, os 
esquemas de cartões estão prontos e os varejis-
tas estão prontos. Cem por cento dos aparelhos 
que meus clientes compraram, nos último dois 
anos ou mais, estão habilitados com a tecnologia 
NFC e 100% da atividade envolvendo novas 
aquisições têm embutidas operações sem con-
tato e por celular.” (13)

“O movimento na direção dos pagamen-
tos sem contato por celular em breve criará 
novos cenários de utilização”, afirma David 
Hooper, vice-presidente de gerenciamento de 
produtos e marketing da Everlink Payment 
Services. A Everlink provê soluções de paga-
mento integrados e serviços para cooperativas 
de crédito, bancos e organizações independen-
tes de vendas (ISOs, na sigla em inglês) por 
todo o Canadá. “Suponha que você queira 
sacar $ 100 de sua conta corrente. Você pode 
sentar-se em qualquer lugar, iniciar o processo 
de saque, depois ir a um caixa eletrônico, en-
costar o celular e retirar o dinheiro vivo”, diz 
Hooper. “Ou talvez você possa ir a um caixa 
bancário, aproximar o celular e acionar o PIN. 
Qualquer que seja a forma, você estará utili-
zando o seu celular para se autoautenticar.” (14)

E as transações financeiras são apenas o 
começo. Uma vez que as credenciais do cliente 
possam ser armazenadas numa carteira virtual 
de smartphone, os cupons, os programas de 
fidelidade, os cartões de biblioteca e até iden-
tificações concedidas pelo governo poderão ser 
incorporadas. “Quando você digitalizar suas 
credenciais, será possível acessar qualquer se-
tor e transformar essa operação”, acrescenta 

Robinson. Isso muda a própria natureza das 
transações, diz Almis Ledas, principal execu-
tivo operacional da empresa de gerenciamento 
de credenciamento EnStream. “Estamos agora 
numa relação direta com o cliente. É possível 
validar a identidade do cliente, administrar o 
cartão de uma forma mais rápida do que com o 
similar de plástico e alcançar um novo segmen-
to – o jovem – que deverá utilizar os aparelhos 
móveis para transações bancárias.” (15)

Tudo isso posiciona Ontário para o suces-
so. “Não há nenhuma outra região no mundo 
que detenha os recursos para tornar essa rea-
lidade possível”, diz Robinson. “Daqui a um 
ano nós vamos olhar à nossa volta e dizer ‘puxa, 
posso acessar virtualmente qualquer cartão 
em qualquer celular e eu não acho que exista 
algum outro lugar no mundo capaz de fazer 
isso. E diremos ao desenvolvedores mundiais, 
fornecedores e emissores ‘Venham!’, porque 
nosso sistema está aberto e é seguro.” n

*Todd Barrett
Cônsul (Comercial- Ontário) 
Consulado Geral do Canadá
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Realidade digital 
Por adriana Mompean

Pesquisa com 20 das principais instituições 
financeiras do País mostra que uma em cada 
quatro contas correntes já utiliza o mobile 
banking. Transações bancárias via aplicativo  
de celular e internet representam 52% do total

Mesmo em um momento de menor 
crescimento do Produto Interno 
Bruto no País, os bancos brasileiros 

continuaram a investir elevadas somas de re-
cursos em tecnologia para atender um cliente 
cada vez mais exigente e interativo, ávido por 
novas tecnologias e dispositivos de segurança 
para realizar suas transações financeiras. É o 
que revela a Pesquisa FEBRABAN de Tecno-
logia Bancária 2014, divulgada em 14 de abril.

O levantamento é realizado há 23 anos 
e tem como objetivo mostrar a evolução da 
indústria bancária brasileira, especialmente nas 
questões relacionadas à tecnologia. Realizada 
em parceria com a Strategy&, a pesquisa reu-
niu informações de 20 das principais institui-

ções financeiras do País, representando mais 
de 90% do total de ativos do setor.

O estudo revelou que, em 2014, as despesas 
e investimentos em tecnologia pelos bancos fo-
ram de R$ 21,5 bilhões e os aportes continuam 
crescendo acima da taxa de inflação (11% ao 
ano). Os gastos com TI das instituições financei-
ras representaram 18% da totalidade das indús-
trias do País no ano passado e estão em paridade 
com países como Estados Unidos e França.

De acordo com a Pesquisa FEBRABAN 
de Tecnologia Bancária 2014, o internet ban-
king e o mobile banking se consolidaram e 
ganharam ainda mais relevância em transações 
bancárias. Juntos, os dois canais totalizam 52% 
do total das movimentações. 

ToTal de ConTas CorrenTes(1) 
Em milhões de contas

89

2010

92

2011

97

2012

103

2013

108

2014

+5% a.a.

banCarização no brasil(1)

CPFs ativos(2)/PEA (2010-2014)

51%

2010

53%

2011

55%

2012

57%

2013

60%

2014

+4% a.a.

1) Referentes ao setor bancário como um todo. 2) Número total de CPFs com relacionamentos ativos divulgado pelo CCS (Cadastro de Clientes do 
Sistema Financeiro Nacional) do Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&
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Transações banCárias por origem 
em bilhões de transações

317 346 366 388 424 tRaNSaÇõeS PoR  
CoNta CoRReNte atIva

+14%

28

2010

32

2011

36

2012

40

2013

46

2014

4%

1% 4%
2%

3% 3%6%
12%

5%

4%
4%

4% 3%

14%

12%
11%

10% 8%

13%

12%
13%

13%
13%

29%
27%

26%
23%

21%

36%
39% 39% 41%

41%

TACC
‘10-’14

MoBIle +209%
CoRReSPoNDeNteS +6%
CoNtaCt CeNteR -1%
aGêNCIaS -2%

PoS +13%

atM +5%

INteRNet +17%

4%

+13% a.a.

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy& 

 
Transações em inTerneT banking
em bilhões

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014

+17% a.a.

tRaNSaÇõeS aNuaIS eM INteRNet BaNKING PoR
CoNta CoRReNte CoM INteRNet BaNKING

+12%

10

2010

78%
22%

398

12

2011

21%

79%

399

14

2012

20%

80%

379

17

2013

18%

82%

398

19

2014

18%

82%

364

Sem Movimentação Financeira

Com Movimentação Financeira

TACC
‘10-’14

+11%

+18%

Transações Com movimenTação FinanCeira via inTerneT 
e mobile banking 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy& 

Internet banking
(PF+PJ)

Crescimento 2013-2014
(em%)

Transferência/doC/Ted 8%

Pagamento de Contas 11%

Contratação de Crédito 20%

Mobile Banking
(PF+PJ)

Crescimento 2013-2014
(em%)

Transferência/doC/Ted 180%

Pagamento de Contas 180%

Contratação de Crédito 190%
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Transações em mobile banking
em bilhões

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014 2014, Anatel, IBGE, Análises Strategy&

+209% a.a.

tRaNSaÇõeS aNuaIS eM MoBIle BaNKING PoR
PoR CoNta CoRReNte CoM MoBIle BaNKING

+127%

0,1
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0,2
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0,8

2012
97%

137

2,3
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3%
97%

199

5,3

2014

4%

96%

209

Sem Movimentação Financeira

Com Movimentação Financeira

TACC
‘10-’14

+187%

+210%
3%

TACC
’10-’14

2010 2011 2012 2013 2014

3%

2%
1%

1%

22%

3%

22%

21%

18% 17%

29%

33%
37%

40%

39%

47% 42% 40% 41% 43%

16.9
18.3

20.0
20.8 21.5

outros

telecom

Software

Hardware

+16%

+6%

+2%

Nota: “Outros“ incluem despesas e investimentos, incluindo novas tecnologias que não são classificadas hardware,software ou telecom pelos bancos; 
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014, Análise Strategy&

+6% a.a.

despesas e invesTimenTos em TeCnologia por banCos no brasil 
em R$ bilhões
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Pesquisa FeBRaBaN de tecnologia Bancária 2014 

“O aumento de transações em internet 
banking e mobile banking revelam o aumento 
da eficiência por parte das instituições bancá-
rias que visam oferecer cada vez mais qualidade 
no atendimento e melhoria na experiência para 
o cliente que tem um banco cada vez mais 
digital”, afirma Gustavo Fosse, diretor Seto-
rial de Tecnologia e Automação Bancária da 
FEBRABAN.

A pesquisa detectou que parte deste cres-
cimento está associado à expansão do mobile 
banking no Brasil. Atualmente, uma em cada 
quatro contas correntes utiliza o mobile ban-
king, totalizando 25 milhões de contas em 
2014, um crescimento expressivo de 117% 
em relação a 2013. As transações com mobile 
banking, com e sem movimentação financeira, 
também apresentaram uma alta exponencial, 
com elevação de 127% entre 2013 e 2014, pas-
sando de 2,3 bilhões para 5,3 bilhões.

“A capacidade de penetração de smartpho-
nes é uma ferramenta essencial para impulsionar 
o mobile banking, e desta maneira, estimular a 
bancarização no País. Atualmente, 41% da po-
pulação brasileira possui aparelho smartphone 
e especialistas estimam que em dez anos esse 
índice poderá chegar a 80%”, afirma Fosse.

O levantamento também mostrou um 
crescimento significativo do canal internet 
banking. A base de contas correntes com esse 

tipo de acesso atingiu 51 milhões em 2014, 
alta de 22% ante o ano anterior. Já as tran-
sações realizadas por meio do canal somaram 
19 bilhões no ano passado contra 17 bilhões 
em 2013, um crescimento de 12%, e repre-
sentaram 41% do total, sendo o canal mais 
representativo.

Bancarização e agências
O levantamento confirmou que a bancariza-
ção no País segue mantendo sua evolução nos 
últimos anos. Em 2014, o índice atingiu 60% 
da população contra 57% no ano anterior. Em 
2010, a taxa era de 51%. O total de contas cor-
rentes também cresceu totalizando 108 milhões 
no ano passado ante 103 milhões em 2013.

O número de agências, PABs e PAEs tam-
bém cresceu em linha com a bancarização e 
somou 74 mil em 2014. A pesquisa detectou 
que as regiões Norte e Nordeste seguem lide-
rando o crescimento do número de agências 
no País, tendência observada nos últimos cinco 
anos. No ano passado, as regiões registraram 
alta no número de agências acima dos 5%, 
mais do que o dobro da média nacional. De 
acordo com o levantamento, nas regiões Su-
deste, Sul e Centro-Oeste apresentaram níveis 
semelhantes de penetração de agências, cerca 
de 25-30 agências para cada 100 mil pessoas 
economicamente ativas. n

 
parTiCipação do seTor FinanCeiro no 
ToTal de gasTos Com Ti do país(1) 
(% do total de gastos com TI - 2014)

17% 18% 18%
16%16%

19% 18% 17%17% 19% 17% 18%

MeX BRa euaIND ale INGlaRG CHICHI FRa JaPRuS

TOTAL DE GASTOS EM TI  
NO BRASIL: 

USD 59 BI (2014)

Nota: (1) Incluindo Bancos e Seguradoras; Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014, Gartner, Análise Strategy&
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linha do tempo

Ciab FEBRABAN:  
25 anos promovendo  
a tecnologia nos bancos 

Por adriana Mompean

em duas décadas e meia, evento reuniu figuras 
influentes da área de tecnologia da informação para 
debater as inovações, as práticas e as tendências, 
especialmente aquelas dirigidas ao setor bancário

Desde meados da década de 1960, 
quando os primeiros computadores 
aportaram nos bancos do Brasil, os 

investimentos em tecnologia da informação 
têm sido uma das prioridades para as institui-
ções financeiras. De lá para cá, o processo de 
automação bancária passou por várias fases. 
Inicialmente, o foco era a aquisição de equipa-
mentos destinados a otimizar as operações de 
retaguarda das instituições financeiras, o cha-
mado back office, passando depois para a im-
plantação de sistemas em tempo real. A seguir, 
veio a automatização das agências e a expansão 
da rede de caixas eletrônicos, até a fase atual de 
utilização em larga escala do internet banking 
e o crescimento do mobile banking. 

Para atingir o estágio atual, ao longo des-
ses 25 anos, os bancos fizeram investimentos 
expressivos em TI, buscando atuar em sintonia 
com as últimas tendências tecnológicas, a fim 

de facilitar as transações financeiras do dia a 
dia de milhares de consumidores brasileiros. 
Foi nesse contexto que a Comissão de Tecno-
logia e Automação Bancária da FEBRABAN 
(CNAB), criada nos anos 70, foi fundamen-
tal para convergir os interesses das instituições 
com seus clientes. 

Foi no CNAB que surgiu a ideia de se 
criar um evento voltado à tecnologia do sistema 
financeiro. Assim, nasceu o Ciab FEBRABAN, 
um fórum para incentivar o desenvolvimento 
da tecnologia e inovação bancária, promoven-
do discussões relevantes sobre tendências de 
aplicações em TI para um público altamente 
qualificado, formado por executivos e pro-
fissionais que transitam entre as finanças e a 
tecnologia. Um evento, que em 25 anos, trans-
formou-se no maior fórum de tecnologia da 
informação para o setor financeiro da América 
Latina. 
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Destaques do Ciab FEBRABAN  
nos últimos 25 anos:

1991  - Criado em 1990, o Ciab FEBRABAN 
promoveu sua primeira edição em 1991 com 
tema central “Os Bancos e a Tecnologia no 
Desenvolvimento da Sociedade”. Em sua 
estreia, o fórum foi realizado em um dos salões 
pequenos do Hotel Transamérica, em São 
Paulo. Foram expostas novidades do setor à 
época, como impressoras de cheques 
personalizados e impressoras a laser e 
microfilmadoras. Estima-se que nesse ano 
foram aplicados em tecnologia da informação 
cerca de US$ 2 bilhões.

1992  - Ano marcou a popularização dos 
serviços pelo telefone. Nessa edição do Ciab 
FEBRABAN, os investimentos em multimídia, 

processamento de imagens e redes de 
comunicação de dados mais eficientes 
começaram a se aquecer após um período de 
adiamento de investimento por parte dos 
bancos devido à incerteza de mudanças na 
política de informática do governo.

1993  - A terceira edição do evento tratou 
de temas como a melhoria do atendimento, 
massificação do autoatendimento, a conquista 
de grande poder de processamento e informa-
ções rápidas para ajudar o cliente na tomada 
de decisão.

1994   - A área de exposição apresentou produ-
tos que mostraram a preocupação das institui-
ções financeiras com a melhoria dos processos. 
Bancos queriam oferecer uma alternativa para 
que o cliente não tivesse a obrigação de fre-
quentar as agências, o que exigia produtos de 
fácil aprendizado.

linha do tempo

Uma História de 25 anos de Sucesso

1999

Roberto Setubal (à esq.), presidente  
do Itaú Unibanco Holding S.A., no Ciab 
1999, ano em que presidia a FEBRABAN



 revista Ciab FEBRABAN   17

1995  - As novas exigências do mercado glo-
balizado geraram demanda para produtos ele-
trônicos ágeis e seguros. Nesse ano, os inves-
timentos em automação bancária totalizaram 
US$ 5 bilhões.

1996  – A sexta edição do Ciab focou temas 
relacionados a banco virtual, smart card, di-
nheiro eletrônico, internet e o desafio do ano 
2000. Levantamento realizado pela Procomp 
mostrou que 22% do mercado de informática 
brasileiro era movimento pelos investimentos 
vindos do setor financeiro (US$ 2 bilhões).

1997  - Visitantes e congressistas do Ciab FE-
BRABAN puderam conferir palestras e pro-
dutos que envolviam sistemas para auxiliar o 
desenvolvimento de canais remotos, banco via 
internet e soluções voltadas ao comércio e no-
vos equipamentos de autoatendimento.

1998  - Tema da oitava edição do Ciab FE-
BRABAN foi “O uso da tecnologia como fator 
de negócios”. Assuntos como a simulação de 
processos de decisões de negócios, tendências 
do serviço financeiro e o efeito da internet nas 
transações bancárias estiveram no centro dos 
debates.

1999  - Expositores mostraram soluções para 
serviços online financeiros, online trading, call 
center, business intelligence, aplicações direcio-
nadas para corretoras e distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários.

2000  - Participantes discutiram a posição do 
Brasil no mercado internacional. À época, o 
País ocupava o segundo lugar do mundo em 
emissões de cheques, com volume de 2,6 bi-
lhões de documentos por ano para 42 milhões 
de portadores de talões. Nesse ano, a Federa-
ção divulgou que 67% das operações foram 
automatizadas. 

linha do tempo

2002 2003
Abílio Diniz, então presidente do Grupo Pão de Açúcar, 
Pedro Malan, ministro da Fazenda à época, Maria Silvia 
Bastos, que presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, 
e Pedro Moreira Salles, atual presidente do Conselho  
de Administração do Itaú Unibanco

Congressistas e expositores 
lotaram o Transamerica  
Expo Center no Ciab 2003
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2001  -Tema central foi “O Sistema Financeiro 
na Era do E-Business” e marcou a discussão so-
bre certificação digital e técnicas do e-business 
e e-commerce aplicadas ao mundo financeiro. 

2002  - Na 12ª edição do congresso, os debates 
giraram em torno da modernização da infraes-
trutura da tecnologia da informação, tanto no 
back office como em outros setores.

2003  - Ciab FEBRABAN teve como tema 
“Bancos, Tecnologia e Modernização da So-
ciedade”. Expositores e patrocinadores deba-
teram risco operacional, fraudes, tendências 
de tecnologia e mercado e perspectivas para a 
redução de custos. 

2004  - Com a temática “A Visão dos Clien-
tes”, o congresso abordou as estratégias que as 
instituições financeiras deveriam adotar para 
obterem mais correntistas, distribuir melhor 
o crédito e melhorar o desempenho financei-
ro. Compartilhamento de recursos bancários, 
inclusão e certificação digital, alinhamento de 
negócios e TI, além de telecomunicações tam-
bém estiveram no centro das discussões.

2005  - “Bancos, Desenvolvimento e Socieda-
de” foi o tema da 14ª edição do Ciab FEBRA-
BAN. Entre os assuntos discutidos estavam a 
imagem dos bancos na sociedade, a produção 
em offshore e outsorcing, bancarização, certi-
ficação digital e software livre.

2006 - Quinze mil visitantes e 1,5 mil congres-
sistas, com destaque para uma grande partici-
pação de estrangeiros, estiveram presentes no 
congresso, que abordou “A Sociedade Virtual” 
e trouxe debates sobre a economia digital.

2007  - Nessa edição do CIAB FEBRABAN, 
congresso abordou o tema “Mobilidade, o 
Banco sempre com você” com destaque para o 
grande crescimento de alternativas em internet, 
telefonia e autoatendimento disponibilizadas 
pelas instituições financeiras para seus clientes.

2008  - Congresso escolheu o tema “Tecno-
logia e Segurança” e apresentou debates para 
aprofundar assuntos como green IT, governan-
ça, mobilidade e certificação.

linha do tempo

2006 2010

Fórum em 2006 abordou  
o tema “A Sociedade Virtual”

Congresso de tecnologia  
comemorou 20 anos
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2009  - A trajetória dos bancos brasileiros foi o 
destaque do Ciab desse ano com debates sobre 
a bancarização. Pesquisa apresentada no evento 
revelou que o País tinha alcançado 125,7 mi-
lhões de contas correntes no ano de 2008, e 
um total de 43 milhões de internautas.

2010  - Na comemoração de seus 20 anos, o 
Ciab FEBRABAN levou ao congresso o tema 
“Geração Y - um novo banco para um novo 
consumidor”. As discussões no fórum giraram 
em torno de questões como a preparação dos 
bancos nacionais e internacionais para atender 
e entender os hábitos dos clientes desta geração.

2011  - Nessa edição, o Ciab promoveu o deba-
te sobre a tecnologia além da web. O objetivo 
dos organizadores foi explorar a discussão de 
novas dimensões da internet.

2012  - “A sociedade conectada” foi o tema 
central do Ciab FEBRABAN 2012. Nesse ano, 
os participantes discutiram as causas e os inves-
timentos necessários para suportar essa tendên-
cia. Entre os destaques estava o crescimento de 
transações por dispositivos móveis.

2013  - O evento de tecnologia bancária apre-
sentou em 2013 a temática “Os novos desafios 
do setor financeiro” que abordou as novas de-
mandas do setor, tendências e soluções de ajus-
tes dos modelos de negócios das instituições.

2014  - No ano passado, o congresso reuniu 
mais de 100 expositores e abordou a “Estratégia 
Digital no Mundo Hiperconectado”. Assuntos 
como a maneira pela qual a nova geração se 
comunica com o banco, tendências da internet 
e mobile banking, bem como a evolução do 
social banking e canais eletrônicos intuitivos 
estiveram na pauta do evento.

2015  - Ciab FEBRABAN celebra seus 25 anos 
com novo formato, parcerias estratégicas com 
entidades financeiras e conteúdo mais diversi-
ficado. Congresso, que ocorrerá de 16 a 18 de 
junho, terá as trilhas técnicas: TI e Telecom, Se-
gurança da Informação, Meios de Pagamento, 
Seguros, Bancos de Investimentos e Mercado 
de Capitais. n

Fonte: “tecnologia Bancária no Brasil: uma história de 
conquistas, uma visão de futuro”, edição comemorativa 
dos 20 anos do Ciab; FeBRaBaN e Ciab FeBRaBaN.

linha do tempo

2013 2014
Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN 
(à direita), Guilherme Afif Domingos, atual 
ministro da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa (centro) e diretores da FEBRABAN, 
na inauguração do Ciab 2013

Gustavo Fosse, Diretor Setorial  
de Tecnologia e Automação 
Bancária  da FEBRABAN,  
na abertura do Ciab 2014
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Desde que a internet se transformou 
em uma poderosa ferramenta de com-
paração de preços, os investimentos 

das seguradoras em tecnologia dispararam. Se-
gundo elas, o aporte de tempo e recursos é tão 
grande que nem dá para medir. Todas miram a 
estratégia de aumentar a base de clientes para 
manter o crescimento da companhia em tem-
pos de economia combalida. E isso não é um 
cenário do Brasil. Ocorre em todo o mundo. 

Os mais de 300 CEOs de seguros associa-
dos à Geneva Association, entidade think tank 
do setor de seguros, avaliam que os investimen-

tos em tecnologia vão determinar o sucesso, 
ou o fracasso, de uma empresa nos próximos 
anos. “Com o avanço da tecnologia, os riscos 
mudam rapidamente. E quanto mais rápida a 
velocidade das mudanças, mais o modelo de 
negócio é desafiado”, afirma o estudo sobre o 
mercado segurador mundial, responsável por 
receitas de US$ 4 trilhões. 

Na prática, já é possível perceber que a 
ascensão da economia digital gerou uma ver-
dadeira revolução para o tradicional mercado 
segurador. O número de aplicativos de segura-
doras disponíveis na Apple Store e no Google 

Investimento em 
tecnologia impulsiona 
mercado de seguros

Por Denise Bueno

Especialistas avaliam que os aportes de TI vão 
determinar o sucesso ou o fracasso de uma 
empresa nos próximos anos

ciab 2015
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Play Store só cresce. Clientes recebem a apólice 
digitalizada. O aviso de que o prestador che-
gará em minutos é enviado por mensagem. 
Para poder ofertar tudo isso, as seguradoras 
mudaram o foco de produto para o consumi-
dor. Agora elas querem saber quem são seus 
clientes e o que eles querem. Também desco-
briram quais riscos cada cliente oferece, quais 
quer assumir e qual o preço cobrar para atrair 
os que interessam e afugentar os que não se 
encaixam na estratégia do negócio. “É uma re-
volução”, define Cristiano Barbiere, diretor de 
TI da SulAmérica. “Mudar o olhar da operação 

de seguros de produto para o cliente mudou 
tudo dentro da indústria de seguros.”

Até pouco tempo, as empresas tinham 
apenas uma dúzia de produtos para ofertar, 
sendo o seguro de carro o mais vendido pelos 
corretores e gerentes de bancos. Só em 2014, 
mais de 4 mil produtos foram aprovados pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep). 
“Saímos de uma penetração no Produto Inter-
no Bruto de 1% para 6% em 2014 e ocupamos 
a 15ª posição no ranking mundial. A previsão 
agora é figurarmos entre os dez maiores merca-
dos do mundo até 2020”, diz Marco Antonio 
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Rossi, presidente da Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde e Capitalização (CNseg), 
que reúne mais de cem associadas.

Gosto popular
Mas ainda falta muito para que o seguro caia 
no gosto popular. “Ainda temos de conquistar 
os brasileiros com produtos inovadores e aces-
síveis. Menos de 30% da frota de carro tem 
seguro e apenas 10% das residências contam 
com proteção financeira”, ressalta Rossi, que 

também preside a Bradesco Seguros. Neste 
estágio de despertar de um gigante, as segura-
doras brasileiras demandam a inteligência e a 
agilidade da tecnologia para fazer o seguro cair 
no gosto popular. 

No portal das principais seguradoras, o 
consumidor tem acesso a textos, vídeos e ima-
gens que traduzem a real utilidade do produto 
de forma clara, como o que o seguro cobre, 
o que não cobre e como utilizá-lo, além dos 
serviços de autoatendimento, desde a simples 
consulta e impressão de suas apólices, como a 
abertura e acompanhamento de um pedido de 
indenização, até o cancelamento com devolu-
ção imediata do valor pago pelo seguro.

Com informações e produtos sob medida 
com preços justos na prateleira, o desafio é 
entregar o pacote ao consumidor numa lingua-
gem simples onde ele quiser, seja na agência do 
banco, pelas mãos de um corretor ou na tela 
do celular. Há também a opção de escolher o 
seguro numa vending machine instalada no 
supermercado ou em um aeroporto, como 
pretende o grupo segurador BB e Mapfre, 
que no final de 2014 lançou essa novidade no 
Brasil, com investimentos de R$ 10 milhões 
no Projeto Milenium, que tem a pretensão de 

D
iv

ul
ga

çã
o

“A previsão agora 
é figurarmos entre 

os dez maiores 
mercados do 

mundo até 2020”
Marco Antonio 

Rossi, que preside a 
CNseg e a Bradesco 

Seguros

evolução da arreCadação do seTor Como % do pib

Fonte: Siscorp, com dados da Susep

*estimativa
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um desafio da indústria de segu-
ros é compartilhar dados com 

parceiros externos. todos os dias são 
criados 2,5 quintilhões de dados no 
mundo. essa expansão requer das or-
ganizações uma infraestrutura de tI 
eficiente para processar e armazenar 
grandes quantidades de dados. 

“analisar esse imenso volumes 
de informações é o grande desafio do 
mercado segurador, aqui e lá fora. Já 
contribui e vai contribuir ainda mais 
para o desenvolvimento de serviços 
mais personalizados”, ressalta a di-
retora Ângela de assis, da BB Segu-
ridade.

eis que surge um novo desa-
fio sobre a área de tI: capacidade 
de armazenamento de dados em 
um ambiente seguro. a Sulaméri-
ca foi pioneira ao transferir parte de 
sua operação para nuvem há quatro 
anos. “É um caminho sem volta para 
quem quer se tornar mais digital para 
estar na mão do cliente e do corretor 
da forma mais simples e moderna,” 
afirma Cristiano Barbieri, diretor de 
tI da companhia.

entre os benefícios do cloud 
computing, um tema ainda comple-
xo para muitas companhias de se-
guros, o diretor da Sulamérica cita a 
redução de custos aliada a uma sen-
sível melhora na qualidade da pres-
tação de serviços para clientes, for-
necedores e corretores. o aplicativo 

de saúde já acumula meio milhão de 
downloads e o benefício em custo é 
significativo. “enquanto um projeto 
em bases tradicionais pode consu-
mir 10 mil horas, um com dados na 
nuvem utiliza 3 mil. É mais rápido e 
mais barato.”

Para Márcio Coriolano, presiden-
te da Federação Nacional das empre-
sas de Saúde (FenaSaúde), os vence-
dores serão aqueles que utilizam a 
tecnologia para envolver os clientes, 
aperfeiçoar o underwriting (técnica 
que calibra risco e preço), bem como 
desenvolver soluções financeiras e de 
risco personalizadas. Só os sistemas 
de saúde suplementar movimentam 
155 terabytes de dados, em 550 mi-
lhões de transações por dia. “Não 
basta ter um banco de dados gigan-
tescos. o desafio é saber o que fazer 
com essas informações”, afirma.

um estudo recente do the 
Boston Consulting Group e Morgan 

Stanley também descobriu que as 
tecnologias emergentes têm a capa-
cidade de perturbar o setor de segu-
ros e que aqueles que ingressarem no 
mundo virtual mais rápido vão per-
ceber os resultados na última linha 
do balanço, afirmou adam Wood, 
chefe de pesquisa do Morgan Stanley 
para ações negociadas nas bolsas eu-
ropeias. “em alguns casos, eles serão 
capazes de atuar sobre um risco em 
tempo real.”

Quem não aderir, corre o risco 
de perder participação de mercado 
para novos entrantes nascidos nesta 
revolução digital, com custos e índi-
ces de perdas muito mais atraentes 
aos investidores e com ofertas mais 
inovadoras aos clientes, afirmam os 
especialistas. Isso não significa que as 
outras formas de acesso ao mercado 
segurador estão mortas ou são irre-
levantes. São tão relevantes como a 
nova era tecnológica. (Denise Bueno)

Compartilhar dados é desafio para seguradoras

ciab 2015
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marcar o início de uma nova era para o mer-
cado segurador.

De acordo com a diretora comercial e de 
produtos da BB Seguridade, Ângela de As-
sis, as seguradoras ligadas ao Banco do Brasil 
estão focadas em adaptar todos os produtos 
para canais alternativos, respeitando o que a 
regulamentação prevê. “Há produtos, como 
vida e previdência, que necessitam de venda 
consultiva. Então, investimos em plataformas 

que apoiem consultores e clientes na tomada 
de decisão”, diz. O grupo também investe para 
disponibilizar uma gama de produtos nos celu-
lares. “Vamos trabalhar fortemente para criar 
aplicativos e melhorar a comunicação com 
diversos públicos, inclusive aquele que circula 
nas agências do banco diariamente.”

"Tudo é pensado para satisfazer o cliente, 
que exige cada dia mais ter à sua disposição da-
dos de sua vida financeira onde, como e quan-
do quiser”, afirma Enrique Adan, diretor de 
tecnologia da Bradesco Seguros. Entre centenas 
de projetos em andamento, Adan se dedica ao 
lançamento da carteira digital, que substituirá 
os cartões físicos. Com o aplicativo gratuito 
para smartphones IOS e Android, o cliente 
não precisará mais portar cartões, uma vez que 
todas as informações, bancárias, de seguros, 
investimentos e crédito estarão integradas no 
aplicativo, que também traz notícias e dados 
de fornecedores, como médicos, hospitais, ofi-
cinas mecânicas, entre outros.

O seguro de carro, o mais concorrido 
entre os seguros de bens e que movimenta  
R$ 32 bilhões em vendas em 2014, tem con-
centrado boa parte dos investimentos. Receber 
a apólice digital no celular e ter o conserto do 
carro aprovado no mesmo dia já é possível em 
algumas seguradoras. A Indiana Seguros, hoje 
controlada pelo grupo Liberty, foi a pioneira 
nesse quesito. “Nossa plataforma de automóvel 
recebeu boa parte dos R$ 14 milhões em inves-
timento em tecnologia em 2014 e continuará 
no foco em 2015”, conta Carlos Magnarellli, 
CEO da sexta maior seguradora em automó-
veis e segunda maior, considerando-se as não 
ligadas a banco.

A Tokio Marine, sétima maior em au-
tomóvel, também colhe os frutos do investi-
mento pesado em plataformas há quarto anos. 
“Já conquistamos muitos clientes que vieram 
para a companhia após conhecerem os servi-
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“Investimos em 
plataformas que 

apoiem consultores 
e clientes na 

tomada de decisão"

Ângela de Assis, da 
BB Seguridade

ciab 2015

Fonte: Siscorp e CNseg
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ços prestados no seguro de carro”, diz Adilson 
Lavrador, diretor de operações e tecnologia. 
“Acreditamos que o atendimento é uma arma 
de fidelização e captação de novos consumido-
res, principalmente os terceiros envolvidos em 
acidentes com os segurados da companhia.”

Enquanto o segmento de seguro de bens 
busca mimar os clientes, as seguradoras de 
vida e previdência apostam na acessibilidade. 
Fazer aportes nos planos de previdência a qual-
quer momento com segurança também é uma 
demanda dos clientes. Após quatro anos do 
lançamento do aplicativo “Autoatendimento 
BB pelo celular”, a Brasilprev comemora o 
crescimento de 11% nas operações realizadas 
por seus 1,78 milhão de clientes. O número 
de transações registradas passou de 867 mil 
em 2013 para 1,83 milhão em 2014. O apli-
cativo, disponível para tablets e smartphones, 
é um dos canais para atender as solicitações 
dos clientes e, por meio dele, é possível reali-
zar transações, simulações, consultar extratos, 
acompanhar a rentabilidade dos fundos, solici-
tar a suspensão do envio de extratos em papel, 
entre outros serviços.

Mensalmente, os brasileiros fazem 11 
milhões de buscas no Google sobre seguros e 
esse número cresce 14% a cada ano, informa 
Fábio Coelho, presidente do portal de buscas 
no Brasil. Segundo ele, 40% dos processos de 
compra passam pela web, sendo que 51% dos 
consumidores fazem busca após serem impac-
tados por um anúncio. “Antes, o cliente che-
gava ao corretor cheio de dúvidas. Agora, ele 
já sabe tudo sobre o produto antes mesmo do 
primeiro contato.”

Começa um novo estágio. Atrair esse 
cliente para dentro de casa. O grosso do in-
vestimento das companhias é na construção 
de uma base CRM (Customer Relationship 
Management), a partir da qual os dados dos 
clientes são armazenados desde o primeiro 

contato e, gradualmente, todos os departa-
mentos da companhia passam a ter acesso às 
informações. O Itaú é um dos que já está bem 
avançado neste quesito. A visão do Itaú é que 
o mundo digital é um instrumento que pode 
ajudar a criar a cultura de seguros no Brasil. 
“Ao detectarmos que o cliente consome fralda, 
ofertamos um seguro de vida. Se resgata mi-
lhas para compra de passagem aérea, enviamos 
informações e uma proposta adequada de se-
guro-viagem”, conta Felipe Meireles Ferreira, 
superintendente de produtos do Itaú.
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Rafael Rosas, da 
Mongeral Aegon, 
relata que a 
empresa lançou 
no ano passado a 
loja virtual Compre 
Online, na qual 
o cliente pode 
contratar seguros 
de vida a partir de 
R$ 18 por mês
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“Acreditamos que o 
atendimento é uma 
arma de fidelização 
e captação de novos 
consumidores”

Adilson Lavrador, 
da Tokio Marine
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ao mesmo tempo em que a Confedera-
ção Nacional das empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) con-
centra esforços para ampliar a cultura de 
seguros no Brasil, também está atenta à ne-
cessidade de uma rápida adaptação às novas 
tecnologias e canais de distribuição do mun-
do digital. Para grande parte dos consumi-
dores, opções de adesão ou pagamento fácil 
e rápido já são fatores decisivos na hora da 
decisão de compra. 

“Considerando ainda que boa parte do 
tempo em que os brasileiros estão conec-
tados à internet se passa em plataformas 
móveis, é preciso caminhar com urgência 
na direção dessa nova economia digital em 
mercados tão competitivos”, diz a diretora-
-executiva da CNseg, Solange Beatriz Palhei-
ro Mendes.

Para enriquecer o debate sobre a 
nova perspectiva da indústria de seguros, a  

CNseg prepara painéis de discussões que 
farão parte do Ciab FeBRaBaN 2015, que 
acontece em junho. Dentre os temas em 
pauta na trilha de seguros, um espaço dedi-
cado ao mercado segurador na programação 
do congresso, estão a relação do consumidor 
com a proteção dos seguros, o programa de 
ações de sustentabilidade das seguradoras, 
os desafios da distribuição e também como 
o setor lida com fraudes.

Números da consultoria Celent sobre 
os investimentos globais do setor de segu-
ros em tecnologia da informação sugerem 
que a américa latina, e particularmente 
o Brasil, puxam os aportes globais em tI, 
com uS$ 176,7 em 2016, uma taxa anual 
de crescimento de 4,4%, incluindo américa 
do Norte, europa, américa latina e a região 
ásia-Pacífico. 

Na américa latina, a expectativa é de 
que os investimentos cheguem a uS$ 9,6 bi-
lhões até 2016, com uma taxa de crescimen-
to anual de 18,5% para o mesmo período de 
2014 a 2016. No caso específico das segu-
radoras de vida, investimentos de uS$ 2,63 
bilhões em 2014 representam um aumen-
to de 52,9% com relação a 2013. os apor-
tes chegarão a uS$ 3,06 bilhões em 2015 e  
uS$ 3,9 bilhões em 2016. 

“as seguradoras da américa latina es-
tão reconhecendo a importância da tecnolo-
gia e isto se reflete em um orçamento muito 
mais orientado à tI, aumentando a propor-
ção da despesa em mais de 50% durante 
2014”, calcula Juan Mazzini, analista sênior 
da Celent e coautor do relatório. (Denise 
Bueno)

CNseg debate indústria de seguros 
no Ciab FEBRABAN
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Solange Mendes, 
da CNseg, afirma 

que a entidade 
está atenta à 

necessidade de uma 
rápida adaptação às 

novas tecnologias
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Já efetivar uma venda de seguro pela web 
ainda é um sonho. “É possível crer que nos 
próximos anos veremos a categoria seguros fi-
gurando entre as top 5 do mercado de e-com-
merce no Brasil”, diz Valdemir Navarro, diretor 
de marketing da Vayon Solution. Somente em 
2013, o uso de meios remotos foi regulamen-
tado pelo Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados (CNSP), e apenas no ano seguinte, as 
seguradoras passaram a olhar como ingressar 
no mundo de e-commerce.

Em pouco tempo começaram a surgir 
novidades como as corretoras online e as lojas 
virtuais. Itaú Unibanco e Mongeral Aegon fo-
ram os pioneiros no lançamento das lojas vir-
tuais. Segundo Ferreira, do Itaú, com a venda 
cruzada a todo vapor para atrair os clientes do 
conglomerado, o grupo partiu para conquistar 
consumidores que ainda não tem conta ou car-
tão da marca Itaú. A Loja de Seguros Itaú foi 
lançada em abril de 2014 e contabiliza mais de 
300 mil visitas. “Apenas 2% dos que visitam a 
loja fecham negócios. Esse número sobe para 
15% quando um consultor liga para saber por 
que o internauta abandonou a operação no 
meio do caminho e presta os esclarecimentos 
necessários”, conta. 

A penetração de seguros na base de clien-
tes do Itaú passou de 12% para 17% após o 
cruzamento de dados dos clientes e loja. Em 
2015, uma parcela significativa do tempo da 
equipe de TI do banco será usada para o desen-
volvimento de programas para seguros, prin-
cipalmente no aprimoramento da plataforma 
da loja virtual para celulares.

A Mongeral Aegon lançou no ano pas-
sado a loja virtual Compre Online, na qual 
o cliente pode fazer a transação 100% online 
e de forma autônoma, com uma experiência 
de usuário amigável e intuitiva. É possível 
contratar seguros de vida a partir de R$ 18 por 
mês, que incluem proteção financeira em caso 

de morte, assistências pessoais, como viagem 
e socorro mecânico, assistência funeral e sor-
teios mensais a partir de R$ 20 mil. Já para 
aqueles que querem poupar para a aposenta-
doria, a seguradora, que acaba de completar 
180 anos, disponibiliza opções de aplicações 
VGBL e PGBL. Segundo Rafael Rosas, su-
perintendente de marketing direto, o portal 
de educação financeira Eu Planejo 360º, ali-
mentado com artigos sobre sonhos, saúde, 
bem-estar, dinheiro e família, contribui muito 
com a venda virtual. “Depois de entender so-

“Mudar o olhar 
da operação de 
seguros de produto 
para o cliente 
mudou tudo dentro 
da indústria de 
seguros”

Cristiano Barbieri, 
da SulAmérica
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Fonte: CNseg

as seguradoras dispuTam:

125 milhões 
de brasileiros 

sem seguro de 
vida/acidentes 

pessoais

182 milhões 
sem plano 

dental

58 milhões 
de residências 

sem seguro

38 milhões 
sem seguro  

de automóveis

3 milhões 
de empresas 
sem seguro 
empresarial

152 milhões 
de pessoas 
sem seguro 

saúde
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bre os benefícios dos produtos, o internauta é 
direcionado para a loja por meio de um link 
no final de cada artigo”, explica. O portal 
já contabiliza mais de 100 mil visualizações 
e aparece na primeira página do Google em 
mais de 100 tipos de palavras-chave.

Entre as corretoras, a Minuto Seguros 
nasceu com a proposta inovadora de comer-
cialização de apólices pela internet, considera-
da uma tendência internacional no segmento. 
Mas percebeu que estava muito à frente do 
tempo do mercado segurador brasileiro e foi 
ágil para mudar a estratégia. Marcelo Blay, só-
cio da corretora, afirma que a simplicidade de 
um e-commerce ainda não se aplica ao merca-
do segurador. “São inúmeros detalhes, termos 
específicos exigidos pela regulamentação e que 
podem fazer a diferença no pagamento de uma 
indenização. Por isso criamos o conceito de 
corretora multicanal, já que a nossa principal 
preocupação é o cliente.”

Já a Argo Seguros lançou uma plataforma 
de negócios para facilitar a venda do seguro 
de responsabilidade civil, uma proteção ain-
da pouco desenvolvida no mercado brasileiro, 
totalmente virtual. Apesar de todos os investi-
mentos da difusão da cultura do seguro, o bra-

sileiro não tem o desejo de adquirir uma apóli-
ce. Para complicar mais, o mercado segurador 
ainda tem um vocabulário particular e alguns 
clientes não gostam de ler documentos contra-
tuais nem de ficar consultando um glossário 
para entender o significado dos termos técni-
cos. “Compreender as características distinti-
vas do seguro e seu vocabulário particular são 
fundamentais para o sucesso do e-commerce 
de seguros”, afirma Roberto UHL, gerente da 
plataforma conhecida como Protector, criada 
pela seguradora Argo.

Em junho de 2012, quando lançou a pla-
taforma para difundir a cultura do seguro de 
responsabilidade civil, o programa da Argo era 
distribuído aos corretores em um pen drive, 
que ficou obsoleto em um curtíssimo prazo. 
Hoje, tudo na plataforma, que abriga oito 
produtos e permite que o corretor acompa-
nhe vendas e solicitação de indenizações em 
tempo real, é via aplicativos, com mais de  
3 mil downloads na Apple e Google Play Store. 
“O processo de compra leva em média cinco 
minutos, estamos presentes virtualmente em 
26 Estados, conectados a 1,2 mil corretores e 
o risco de subscrição se mostra bem menor do 
que no método tradicional”, afirma. n

merCado segurador projeTa  
CresCer 11,9% em 2015 projeções para 2025

w vendas totais do setor podem ultrapassar  
r$ 768 bilhões

w É esperado que a indústria de seguros avance dois pontos 
percentuais acima do PIB nos próximos anos, com 
crescimento médio anual de 9,5% entre 2013 e 2025

w o patrimônio e provisões tecnicas em 2025 podem 
chegar a R$ 1,27 trilhão

Fonte: Siscorp

(em %)
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Investimentos em 
acessibilidade garantem 
inclusão e cidadania

Por Carmen Nery

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 
2014 revela que 94% dos ATMs das  
instituições financeiras no País estão equipados 
para atender pessoas com deficiência e 100% 
dos postos de atendimento oferecem  
pelo menos um ATM adaptado 

Os bancos do brasil têm procurado 
garantir a acessibilidade com o in-
tuito de assegurar, cada vez mais, a 

inclusão, autonomia e cidadania para pessoas 
com deficiência (PcD), quer seja pela constan-
te adequação dos espaços físicos das agências 
bancárias, como por meio de relevantes inves-
timentos em tecnologia. 

No País, 94% dos ATMs das institui-
ções financeiras estão equipados para atender 
pessoas com deficiência e 100% dos postos de 
atendimento oferecem pelo menos um ATM 

adaptado para PcD, segundo dados da Pesqui-
sa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014. 
Os bancos concentram seus investimentos 
em ATMs considerados “full”, com o intuito 
de melhorar a experiência do consumidor e 
proporcionar um maior número de transações 
através desse canal. 

Para adequar a disposição dos equipamen-
tos às regras da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), as agências foram adaptadas 
com rampas de acesso e cresce a capacitação 
de profissionais no uso da Linguagem Brasi-
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leira de Sinais (Libras). Além disso, boa parte 
da comunicação entre instituição financeira 
e cliente, como extratos e porta-cartões, está 
disponível em braile. Entretanto, é por meio 
do uso de tecnologias que estão surgindo as 
melhores contribuições para a acessibilidade.

A maior parte dos bancos oferece no call 
center a possibilidade do uso do TDD (Tele-
communications Device for the Deaf, ou Dis-
positivo de Telecomunicações para Surdos), 
um aparelho que permite aos mudos, surdos 
ou deficientes auditivos comunicarem-se pelo 
telefone. Ao invés de conversar normalmente, 
o usuário escreve usando o teclado do apa-
relho. Os bancos também utilizam softwares 
que permitem aos deficientes visuais ouvirem 
os comandos ligando um fone de ouvido aos 
ATMs. E até os aplicativos e sites estão sendo 
adaptados com tecnologias inovadoras.

O Bradesco tem um amplo programa na 

diretoria de recursos humanos para capacitar 
e permitir a acessibilidade de funcionários e 
clientes. Desde 2008, foram lançados vários 
cursos de Libras e o banco aderiu e ampliou 
o Programa FEBRABAN de Capacitação e 
Inclusão Profissional de Pessoas com Defi-
ciência. “Em cada uma das 5.570 agências 
tem um profissional habilitado em Libras. E 
internamente capacitamos profissionais com 
deficiência e preparamos os gestores para re-
cebê-los”, diz Glaucimar Peticov, diretora de 
RH do Bradesco.

Segundo Luca Cavalcanti, diretor de ca-
nais digitais do Bradesco, o objetivo do banco 
junto aos clientes com deficiência é garantir 
o acesso às informações bancárias, e, como 
consequência, promover maior autonomia e 
independência. “Desenvolvemos ferramentas 
que os auxiliam nesses aspectos introduzindo 
inovações ao longo dos anos.”

Bradesco assegura 
a utilização do 

internet banking 
para deficientes 

visuais por meio do 
software Virtual 

Vision desde 1998
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Desde 1998, o banco assegura o uso do 
internet banking para o deficiente visual por 
meio do software Virtual Vision, solução que 
permite ao cliente acessar a conta para reali-
zar transações. “É importante destacar que o 
site permite acesso com diferentes softwares 
leitores de telas e dispõe de recursos para au-
mento da fonte. O banco oferece, ainda, cursos 
de informática para pessoas com deficiência 
visual, ministrados pela Fundação Bradesco 
com a utilização do Virtual Vision”, acrescenta 
Cavalcanti. 

Desde 2005, as máquinas de autoatendi-
mento foram adaptadas às normas da ABNT 
e a rede passou a disponibilizar equipamentos 
com software de voz, marcações táteis nos dis-
positivos e teclas ajustando a altura adequada 
para utilização por pessoas em cadeira de rodas. 
Essas funcionalidades foram ampliadas com 
um serviço que verbaliza o valor, quantidade e 

posição das notas dispensadas, durante a ope-
ração de saque por correntistas com deficiência 
visual.

Em outra iniciativa em 2006, o Bradesco 
lançou o CDC Acessibilidade, linha de crédito 
exclusiva para aquisição de produtos, serviços 
ou soluções tecnológicas voltadas à acessibili-
dade. No ano seguinte, a instituição passou a 
oferecer extrato mensal consolidado em braile 
e, em 2009, apresentou um dispositivo de se-
gurança que gera e verbaliza as senhas numé-
ricas para validação de transações no internet 
banking e no Fone Fácil Bradesco. Além disso, 
o porta-cartão de débito e crédito em braile 
possibilita consultar informações como bandei-
ra, validade, numeração, nome do cliente e có-
digo de segurança em braile e fonte ampliada.

Outra solução é o gabarito para preen-
chimento de cheques, em que o cliente pode 
inserir os dados sem o auxílio de outras pessoas. 
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Caixa eletrônico 
do Santander 
adaptado para 
cadeirantes
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Agências
as agências foram adaptadas com rampas de acesso para permitir o trânsito de pessoas com difi-
culdades de locomoção. Passaram a contar, também, com pelo menos um funcionário habilitado 
na língua Brasileira de Sinais (libras). Caixas, terminais de autoatendimento e demais mobiliários 
foram adequados às normas da associação Brasileira de Normas técnicas (aBNt), como a altura 
correta para utilização por pessoas em cadeira de rodas.

ATM
além de terem sua disposição adequada às normas da aBNt, os terminais de autoatendimento 
ganharam recursos tecnológicos de acessibilidade. Deficientes visuais, por exemplo, podem ser 
atendidos por meio de software de voz disponíveis nos atMs do Bradesco, Santander e Caixa, além 
de marcações táteis nos dispositivos e teclas

Internet banking
•	 Desde	1998,	o	Bradesco	assegura	o	uso	do	internet	banking	para	deficientes	visuais	por	meio	do	

software virtual vision. os surdos têm à sua disposição uma interprete digital que se comunica 
em libras. outro recurso é o Mouse visual, software que visa a auxiliar as pessoas que não mo-
vimentam os membros superiores na utilização do computador. Por meio de movimentos da 
cabeça e da boca, o cliente pode controlar o cursor do mouse para acessar a internet.

•	 O	site	e	o	internet	banking	da	Caixa	estão	adaptados	aos	softwares	de	leitura	como	Jaws,	NVDA,	
entre outros, utilizados pelos deficientes visuais. as ferramentas convertem os textos em voz e a 
navegação é realizada pelo teclado. 

Call Center e URA
•	 No	Santander,	o	atendimento	telefônico	ao	deficiente	auditivo	pode	ser	realizado	por	aparelho	

especial em que ele se comunica teclando no dispositivo. Há no call center um grupo de pessoas 
capacitadas para este tipo de atendimento via chat.

•	 O	Bradesco	introduziu	a	Unidade	de	Resposta	Audível	(URA)	por	comando	de	voz	para	facilitar	a	
vida dos clientes com deficiência visual e física que não possuem ou movimentam os membros 
superiores.

Fontes: Bancos consultados

os bancos têm procurado, cada vez mais, garantir a acessibilidade bancária para pessoas com de-
ficiência (PcD), não apenas para cumprir requisitos regulatórios obrigatórios. o objetivo é garantir 
o acesso às informações bancárias, e, como consequência, promover maior autonomia, indepen-
dência e cidadania.
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Basta encaixar a folha no gabarito e preencher 
a caneta, conforme as orientações impressas 
em braile e fonte ampliada. Os cartões de dé-
bito também passaram a ser produzidos em 
alto-relevo, permitindo que os clientes com 
deficiência visual utilizem as máquinas de au-
toatendimento com software de voz.

Outra inovação foi lançada em 2010, com 
a solução Mouse Visual Bradesco. Trata-se de 
software que visa a auxiliar as pessoas que não 
movimentam os membros superiores na utili-
zação do computador. Por meio de movimen-
tos da cabeça e da boca, o cliente pode contro-
lar o cursor do mouse para acessar a internet, 
utilizar o pacote office, entre outros recursos. 

Desde 2011, os surdos têm à sua dispo-
sição uma interprete digital que se comunica 
em Libras para auxiliá-los no preenchimento 
do formulário de abertura de contas. No ano 
seguinte, a linguagem foi adotada na página 
do Bradesco no Facebook, onde está dispo-
nível um canal que permite a interação entre 
os usuários da rede social e o banco. O site da 
Bradesco Seguros também passou a oferecer 
uma ferramenta que traduz todo o conteúdo 
em texto por meio de um avatar. Basta clicar 
no ícone universal de Libras e selecionar o texto 
para iniciar a tradução.

Em 2014, o Bradesco introduziu a Unida-
de de Resposta Audível (URA) por comando 
de voz para facilitar a vida dos clientes com 
deficiência visual e física que não possuem ou 
movimentam os membros superiores. Segun-
do Cavalcanti, o banco vem ainda realizan-
do constantes adequações arquitetônicas nas 
agências e departamentos. De 2012 para 2013 
o número de agências adaptadas subiu de 78% 
para 84%.

No Santander, 98% da rede de agên-
cias são acessíveis a PcDs. O banco também 
contrata tradutores na linguagem de Libras 

e oferece cursos para todos os funcionários a 
fim de facilitar o relacionamento com clientes 
com deficiência auditiva. O extrato bancário, 
as condições gerais da conta corrente e o kit de 
boas-vindas estão disponíveis em braile. 

“Os caixas eletrônicos foram adaptados às 
normas da ABNT, com padronização da altura, 
da distância dos teclados, entre outros itens. 
O deficiente visual pode colocar um fone de 
ouvido, a tela se apaga e ele é atendido ouvindo 
as informações por comando de voz”, explica 
Roberto Naddeo, superintendente de inter-
net banking do Santander. O deficiente visual 
pode usar um navegador especial que utiliza 
comandos de voz para descrever as funções da 
página. “E ele realiza as transações usando o 
teclado e por meio de uma senha especial que 
tem a mesma segurança que a senha conven-
cional”, reforça Naddeo.

Segundo Luiz Gustavo Lopes, superinten-
dente-executivo de call center, o atendimento 
ao deficiente auditivo pode ser realizado por 
aparelho especial em que o surdo se comunica 
teclando no aparelho. “Há no call center um 
grupo de pessoas capacitadas para este tipo de 
atendimento via chat”, acrescenta Lopes. 
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Luca Cavalcanti, 
diretor de Canais 
Digitais do 
Bradesco, afirma 
que o objetivo 
do banco junto 
aos clientes com 
deficiência é 
garantir o acesso 
às informações 
bancárias, e 
promover maior 
autonomia e 
independência
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soluções inovadoras

A instituição oferece, ainda, linhas de 
financiamento específicas para pessoas com 
deficiência. O Santander Reforma para Aces-
sibilidade subsidia reestruturação em imóveis 
urbanos não residenciais visando a adequação 
às normas federais de acessibilidade. Já o CDC 
Acessibilidade financia adaptação veicular, 
equipamentos para acessibilidade, platafor-
mas de elevação, cadeira de rodas e aparelhos 
auditivos. 

Segundo Paulo Leonel, superintendente 
nacional da área de canais da Caixa Econômica 
Federal, o banco aderiu ao Termo de Acordo 
de Compromisso firmado entre o Ministério 
Público Federal e a FEBRABAN e concluiu as 
adaptações físicas de infraestrutura em 100% 
de suas unidades. E as agências da Caixa pos-
suem pelo menos um terminal de autoaten-
dimento, com software de voz, que viabiliza 
a realização de transações para clientes com 
deficiência.

“Também seguimos os requisitos do 
World Wide Web Consortium (W3C) que 

define os padrões de acessibilidade na web”, diz 
Leonel. O site e o internet banking da Caixa 
estão adaptados aos softwares de leitura como 
Jaws, NVDA, entre outros, utilizados pelos 
deficientes visuais. As ferramentas convertem 
os textos em voz e a navegação é realizada pelo 
teclado. “Os deficientes visuais utilizam uma 
versão do internet banking com os mesmos 
serviços que qualquer outro cliente, com a na-
vegação adaptada à acessibilidade”, esclarece 
Leonel.

Desde novembro, para atendimento aos 
deficientes que necessitam da língua de sinais, 
a Caixa permite atendimento em seu site, por 
meio do software Rybená. O cliente com de-
ficiência visual também conta com a possibili-
dade de receber o extrato em braile, para tanto, 
é realizada marcação no cadastro, no ato da 
abertura da conta.

Os aplicativos que permitem acesso à 
conta por meio de smartphones e tablets estão 
sendo adaptados para se tornarem totalmente 
compatíveis com os módulos de acessibilidade 
para deficientes visuais em dispositivos iOS e 
Android. 

Os cartões da Caixa são encaminhados 
com uma capa protetora em braile, com in-
formações contendo nome do cliente, banco 
emissor, bandeira, BIN (indicador do tipo de 
cartão), data de validade e código de segurança, 
dados que permitem ao cliente o uso adequado 
do instrumento de pagamento.

No Itaú Unibanco, a acessibilidade no 
internet banking também é garantida através 
da aplicação das diretrizes descritas pelo W3C. 
Além disso, o banco investe em treinamentos 
e campanhas internas para tratar do tema na 
instituição. 

“Para apoiar o programa de pessoas com 
deficiência, promovemos workshops de sen-
sibilização com gestores, elaboramos o guia 
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de inclusão e realizamos campanhas internas 
e palestras. Implementamos, ainda, um canal 
de atendimento eletrônico ao colaborador 
com deficiência auditiva e, para o colaborador 
com deficiência visual, proporcionamos aces-
sibilidade a treinamentos a distância e áudios 
descritos de vídeos corporativos”, afirma Luis 
Cunha, diretor de Serviços e Infraestrutura do 
Itaú Unibanco.

O Banco do Brasil, por sua vez, destaca 
o atendimento ao Decreto 5296/2004 que 
trata das normas (NBE 9050/04) de ambien-
te, edificações e mobiliário; e à Resolução do 
Banco Central 287 que gerou a norma NBR 
15250/05, de acessibilidade para o autoaten-
dimento. De acordo com o banco, 99% das 
agências estão adaptadas e 93% dos terminais 
de autoatendimento estão compatíveis. n

uma das expectativas da Perto para 2015 
é consolidar os investimentos realizados 

nos últimos anos em novas tecnologias com 
destaque para o PertoRecycler, que agora co-
meça a ter maior demanda no mercado bra-
sileiro. “o interesse tem sido percebido com o 
aumento de consultas das áreas técnicas dos 
bancos sobre esse tipo de equipamento. Como 
a tecnologia utiliza as cédulas depositadas 
para realizar os saques seguintes, as vantagens 
são diversas”, diz andré Figueiredo, diretor co-
mercial da Perto. 

Segundo Figueiredo, o desafio de forne-
cedores e clientes para esta solução é detec-
tar as agências e locais nos quais o volume de 
depósito e de saque de cédulas possuam um 
balanceamento perfeito. "além disso, a quali-
dade das cédulas que serão depositadas pre-
cisa estar em conformidade com a tecnologia 
disponível nos módulos recicladores existen-
tes”, comenta.

Dentre outros benefícios, a tecnologia 
permite uma redução de custos com o abaste-
cimento dos terminais, depósitos em espécie 

diretamente na conta do cliente e identifica-
ção e validação das cédulas depositadas. ou-
tra tendência é a utilização de terminal reci-
clador para o caixa. “assim como no atM com 
reciclador, essa solução também utiliza cédu-
las das operações de depósito para realizar sa-
ques. logo, as operações de saque e depósito 
são realizadas com muito mais rapidez e segu-
rança na identificação e validação das cédulas 
manuseadas, além de ter o controle do fluxo 
de caixa em tempo real", explica. 

Terminais recicladores de cédulas 
são apostas da Perto para 2015

soluções inovadoras

PertoRecycler 
começa a ter 
maior demanda no 
mercado brasileiro
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A10 NETwORKS

A10 Networks (NYSE: ATEN), líder em redes de 
aplicações, provê uma gama de soluções de alta 
performance que aceleram e protegem aplicações 
e redes de data centers e de milhares de grandes 
empresas, provedores de serviço e os maiores prove-
dores web do mundo. Suas principais linhas de so-
luções são: Application Delivery Controller (ADC), 
Thunder Series CGN (Carrier Grade Nat) e Threat 
Protection System (TPS). Fundada em 2004, a A10 
Networks está sediada em San José, na Califórnia, 
e atende clientes globalmente, com escritórios em 
todo o mundo. Para mais informações, visite o site
www.a10networks.com/br

ACCENTURE 

A Accenture é uma empresa global com 289 mil 
profissionais em mais de 120 países, que se diferencia 
por oferecer aos seus clientes a real intersecção entre 
negócios e tecnologia. Nosso modelo de negócios, 

que integra a Accenture Strategy, Accenture Digital, 
Accenture Technology e Accenture Operations, é 
voltado para entregar iniciativas de valor aos nos-
sos clientes, por meio de um portfólio abrangente 
de serviços e tecnologias que envolvem marketing 
digital, mobilidade e analytics, que ajudam as orga-
nizações a aproveitar o poder da tecnologia digital 
e a impulsionar seu crescimento. 
www.accenture.com 

AGILITy 

Especializada em serviços e arquiteturas sofisticadas 
para TI, reconhecida e admirada por sua capacidade 
técnica e confiabilidade na entrega das soluções. 
Fundada em 1990, atua em três áreas chaves: Se-
gurança, Application Delivery e Data Center & 
Cloud. Possui destaque na integração de tecno-
logias, como F5 Networks, Palo Alto Networks, 
Nutanix, VMware, NetApp, Dynatrace, Riverbed 
e ForeScout. Entre nossos principais clientes estão 
alguns dos maiores bancos e grupos financeiros do 

Patrocinadores  
e expositores

o Ciab FeBRaBaN 2015 vai reunir 
produtos e serviços desenvolvidos para o 
mercado financeiro. a seguir, saiba mais 
sobre patrocinadores e expositores, assim 
como as soluções tecnológicas que serão 
apresentadas durante o evento
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País, além de empresas aéreas, indústrias, service 
providers de TI e Telecom e portais de e-commerce. 
www.agilitynetworks.com.br

ARCA 

Desde 1998, a Arca auxilia indivíduos a encontrar 
melhores maneiras de automatizar transações fi-
nanceiras em agências bancárias, lojas e totens de 
autoatendimento. No final de 2014, a Arca adqui-
riu o Grupo CTS, fabricante global de automa-
ção das tecnologias de dinheiro, cheque e cartão. 
Esta aquisição combina as capacidades de P&D e 
de engenharia comprovadas da CTS com o forte 
comprometimento da Arca com o cliente. Com a 
aquisição, a Arca continua a crescer globalmente, 
fornecendo tecnologia e serviços para tornar as tran-
sações financeiras mais simples, eficientes e seguras. 
www.arca.com

ATOS 

A Atos é líder global no fornecimento de serviços 
de tecnologia da informação com mais de 90 mil 
colaboradores presentes em 52 países ao redor do 
mundo. Em 2014, adquiriu a Bull, tornando-se 
uma referência em soluções de cloud, big data e 
segurança da informação. Com o foco nos novos 
desafios do mercado financeiro e na transformação 
digital dos bancos, a Atos apresentará no Ciab sua 
plataforma de Now Banking, buscando a melhoria 
da experiência do cliente com a instituição, através 
de tecnologias inovadoras para a integração de mul-
ticanais de atendimento e visão 360°dos clientes.
br.atos.net 

AwARE

A Aware é uma empresa inovadora fundada em 
1986 e baseada em Bedford, Massachusetts, tornan-
do-se, desde então, uma das líderes e com grande 
tradição no segmento de tecnologias avançadas em 

processamento de sinais aplicados a biometria. A 
Aware fornece produtos e serviços de software bio-
métrico para diferentes modalidades de captura, 
análise e identificação por digitais, face e íris, sen-
do aplicados em diferentes setores em crescimento, 
como identificação e autenticação de credenciais 
para aplicações civis, financeiras, policiais, controle 
de fronteiras e defesa nacional. 
www.aware.com

BIOCATCH 

A BioCatch é um fornecedor líder de biometria 
cognitiva, soluções de autenticação e detecção de 
malware para aplicações mobile e web. Disponível 
como uma solução baseada em nuvem, a BioCatch 
recolhe e analisa mais de 400 parâmetros cognitivos 
para gerar um perfil de usuário único. Bancos e lojas 
online e mobile usam BioCatch para reduzir signi-
ficativamente o atrito associado a operações de risco 
e proteger os usuários contra ameaças virtuais. Além 
disso, a BioCatch fornece uma ferramenta empre-
sarial que melhora a experiência de autenticação 
enquanto protege o acesso aos ativos de TI críticos. 
www.biocatch.com 

BRQ 

Fundada em 1993, a BRQ é uma das principais 
empresas de Serviços de TI do País, contando com 
mais de 4.000 profissionais distribuídos nas filiais 
de São Paulo, Alphaville, Rio de Janeiro, Curitiba, 
Brasília, Fortaleza, Salvador, Natal, Recife, Nova 
York e Santiago. As ofertas vão de outsourcing de 
aplicações e service desk, desenvolvimento de apli-
cações sob medida, soluções de mobilidade, cloud 
computing, consultoria em TI e processos finan-
ceiros, até a terceirização de processos de negócio 
(BPO). 
www.brq.com

patrocinadores e expositores
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BRSCAN 

A BrScan é especializada no desenvolvimento de 
soluções tecnológicas focadas na gestão de riscos, 
informações e imagens. No Ciab, a BrScan apre-
sentará o Br-eDoc: solução de assinatura e emissão 
eletrônica de contratos via aplicativos móveis; Br-
Notas: sistema de gestão de notas fiscais, compreen-
dendo o ciclo de processamento de notas fiscais; 
BrGestor: sistema de controle das obrigações de 
empresas subcontratadas, focado na mitigação dos 
riscos de responsabilidades solidárias de obrigações 
não cumpridas; BrFace e BrIris: soluções de reco-
nhecimento facial e de identificação pela íris. 
www.brscan.com.br

CA TECHNOLOGIES 

CA Technologies (NASDAQ: CA) cria softwares 
que potencializam a transformação das empresas e 
lhes permitem aproveitar as oportunidades da eco-
nomia dos aplicativos. O software está no centro de 
todas as empresas em todos os setores. Do planeja-
mento ao desenvolvimento, da gestão a segurança, a 
CA Technologies trabalha com empresas em todo o 
mundo para mudar a maneira como vivemos, com-
pramos, vendemos, e nos comunicamos – por meio 
da nuvem (privada e pública), plataformas móveis 
e ambientes de TI, do distribuído ao mainframe. 
Saiba mais informações no site: 
www.ca.com/br

CAPGEMINI 

Com cerca de 145 mil profissionais em mais de 40 
países, a Capgemini é um dos principais provedo-
res globais de serviços de consultoria, tecnologia 
e terceirização. Em conjunto com seus clientes, 
a Capgemini cria e entrega soluções de negócios 
e tecnologia, que atendem às suas necessidades e 
alcançam os resultados desejados. No País, a Cap-
gemini emprega 9.000 pessoas e atende mais de 

200 clientes, oferecendo quatro principais linhas 
de serviços: Applications Services, Infrastructure 
Services and Products, e Business Process Outsour-
cing (BPO). 
www.br.capgemini.com

CI&T

A CI&T é uma empresa global de software esco-
lhida por grandes líderes como Coca-Cola, Natura, 
SulAmérica, Alelo, Banco Original, Cielo, BTG 
Pactual, Banco Votorantim, Mitsui e Walmart para 
conduzir suas complexas transformações digitais. 
Usando metodologias Lean e Agile, os times da 
CI&T resolvem problemas de negócio com maes-
tria técnica, construindo o caminho entre o legado 
e o futuro. Fundada em 1995, com sede em Campi-
nas e escritórios internacionais, foi nomeada Google 
Partner of the Year e Gartner Cool Vendor em 2014. 
www.ciandt.com

C&M SOFTwARE 

Especialista em softwares de missão crítica, a C&M 
Software oferece ao mercado financeiro soluções de 
alto valor agregado. Buscando a inovação contínua, 
lançamos, neste ano, dois novos produtos únicos no 
mercado. O Skin BD (Skin Big Data) é um produto 
que disponibiliza na interface ODBC a possibilidade 
de integrar, uniformizar e padronizar o acesso a da-
dos disponíveis na internet. E também o aplicativo 
Kumram, responsável pela segurança e agilidade em 
todas as transações online. A C&M traz toda a inte-
ligência de mercado para otimização de processos, 
gerando mais eficiência e produtividade. 
www.cmsoftware.com.br

CETIP

A Cetip é a integradora do mercado financeiro. É 
a maior depositária de títulos privados de renda 
fixa da América Latina, a maior câmara de ativos 

patrocinadores e expositores
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privados do País e a companhia líder na prestação 
de serviços de entrega eletrônica das informações 
necessárias para o registro de contratos e anotações 
dos gravames pelos órgãos de trânsito. Mais de 15 
mil instituições financeiras utilizam os serviços da 
Cetip e milhões de pessoas são beneficiadas todos 
os dias pelas atividades dessa companhia. 
www.cetip.com.br

CIP 

A CIP fornece soluções e serviços compartilhados 
ao mercado financeiro, proporcionando padroni-
zação, confiabilidade, disponibilidade, segurança, 
solidez e estabilidade às movimentações financeiras. 
Compensação e liquidação de pagamentos, controle 
de cessões de crédito relacionadas a financiamentos 
de veículos e créditos consignados são alguns dos 
serviços prestados pela CIP. A CIP colabora para o 
desenvolvimento de um mercado financeiro sólido 
e robusto em benefício de toda a sociedade. 
www.cip-bancos.org.br

CIS 

Indústria com mais de 30 anos de existência, a CIS 
é uma das principais empresas do mercado de auto-
mação bancária. No Ciab de 2015, a CIS outra vez 
inova apresentando novos produtos, destacando-se 
entre eles: Token de última geração, mais seguro e 
eficiente para transações via internet banking; scan-
ner biométrico incorporado ao tablet com função 
de pad para assinatura digital e o scanner biomé-
trico híbrido, Digivein, que lê simultaneamente 
as veias e a digital do dedo, além de apresentar os 
seus produtos tradicionais: leitores e scanners de 
cheques, leitores de código de barras, e PIn PAD. 
www.csi.com.br

CISCO 

A Cisco é uma das maiores empresas de tecnologia 
do mundo e a líder global em soluções de redes e 
comunicações integradas para a internet, empresas, 
governos e residências. A Cisco fornece soluções 
específicas para o mercado financeiro, apoiando as 
instituições para que atinjam maior crescimento 
com lucratividade e baixo risco. As soluções da em-
presa também atendem a demanda dos clientes por 
serviços financeiros personalizados. A Cisco é uma 
das líderes de mercado em diversas áreas, tais como 
roteadores e switches, comunicações unificadas, 
vídeo, colaboração, soluções sem fio e segurança. 
www.cisco.com

CONSIST 

Desenvolvemos sistemas para gestão de negócios 
com informações de valor para que as pessoas to-
mem melhores decisões, agilizem processos e as 
empresas aumentem a competitividade através da 
produtividade. São soluções de gestão em plane-
jamento e estratégia, administrativo-econômico-
financeira integrada em tempo real, suprimentos, 
recursos humanos e folha de pagamentos, créditos 
consignados, relacionamento com clientes, automa-
ção de processos, auditoria e prevenção de fraudes 
e gerador de relatórios e documentos eletrônicos. 
Experiência de 42 anos no Brasil com forte presença 
no setor financeiro. 
www.consist.com.br 

CONSULADO DO CANADÁ 

Ontário – região ao leste do Canadá, onde encon-
tram-se as cidades de Toronto e Ottawa – possui 
um escritório de representação no Brasil, inaugu-
rado em janeiro de 2014 e situado no Consulado 
do Canadá em São Paulo. Denominado Ontario 
International Marketing Centre (IMC), tem como 
objetivo elevar o perfil de Ontário no mercado 

patrocinadores e expositores
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nacional, atrair investimento estrangeiro direto, 
facilitar operações comerciais e de inovação entre 
Ontário e Brasil, desenvolver parcerias de mercado 
estratégicas e fornecer inteligência de mercado para 
delegações e VIPs de Ontário em visita ao Brasil. 
www.investinontario.com

CPQD 

Há 38 anos atuando em tecnologia da informação 
e comunicação, conta com profissionais altamente 
capacitados, gerando soluções diferenciadas para o 
Brasil e exterior. Comprometido com a inovação 
em TIC, o CPqD oferece um amplo conjunto de 
serviços e sistemas de software para prevenção a 
fraudes, segurança da informação, melhor uso da 
infraestrutura tecnológica, gestão de gastos com 
água e energia, aplicações móveis, gerenciamento de 
decisão e business intelligence, visando a redução de 
perdas, aumento de receita e fidelização de clientes. 
Visite nosso estande e conheça o Banco do Futuro.
www.cpqd.com.br

DATABLINK 

Datablink Inc. é uma fornecedora global de so-
luções de autenticação avançada e assinatura de 
transação. Bancos e companhias em todo o mundo 
confiam na tecnologia out-of-band inovadora da 
Datablink para proteger milhões de usuários online 
e transações a cada dia. Oferecendo uma solução 
com flexibilidade e facilidade de uso incomparável, 
os dispositivos físicos e os aplicativos mobile da 
Datablink são extremamente simples e poderosa-
mente seguros. Fundada em 2014, a Datablink é 
uma empresa privada com sede em Tysons Corner, 
nos EUA, e tem escritórios no Brasil. 
www.datablink.com.br 

DDCOM 

Atuando há mais de 24 anos no mercado, possui 
soluções operando nas principais instituições fi-
nanceiras do País. Combina serviços profissionais 
e tecnologia analítica de classe internacional para 
ajudar na administração do contact center, agências 
e back office da forma mais eficaz. Colabora tam-
bém para manter a privacidade dos dados, reduzir 
os custos operacionais e prevenir fraudes. Conheça 
as soluções que podem melhorar a experiência do 
cliente e proporcionar mais visibilidade sobre as ati-
vidades e os processos realizados pelos funcionários 
de atendimento, caixas, suporte e vendas. 
www.ddcom.com.br 

DELL 

A Dell é líder mundial em soluções de TI, com 
oferta de produtos, serviços e software que traba-
lhem em favor dos clientes: desde usuários finais até 
grandes empresas. Com mais de 30 anos de exis-
tência, evoluiu de uma fabricante de computadores 
pessoais para se tornar uma verdadeira parceira de 
soluções de TI, que ouve seus clientes e oferece 
tecnologia e serviços inovadores para que possam 
prosperar nos negócios e tenham o poder de fazer 
mais em todos os lugares. Está presente no Brasil 
desde 1999 com um portfólio completo para clien-
tes de diferentes tamanhos e mercados. 
www.dell.com.br

DELOITTE

Com uma equipe de profissionais especializados 
nas mais diversas soluções e ampla expertise em 
projetos de TI, a Deloitte está preparada para apoiar 
instituições financeiras e seguradoras em todos os 
seus desafios de negócio. Nossa abordagem multi-
disciplinar, o conjunto amplo e diversificado de ser-
viços e a capacidade de buscar os melhores recursos 
e metodologias em nossa rede de profissionais de 

patrocinadores e expositores
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todo o mundo são diferenciais essenciais. 
Mais informações no site: 
www.deloitte.com.br

DIEBOLD 

O mundo tem passado por muitas transformações, 
na maneira como nos comunicamos, fazemos com-
pras, obtemos informações. A Diebold vai mostrar 
a transformação que as agências bancárias terão em 
breve, ambientando os diversos pontos de conta-
to do cliente com o banco, apresentando soluções 
desde o atendimento no caixa até a sinalização 
dentro da agência, passando por equipamentos de 
autoatendimento com recursos de reciclagem de 
cédulas, automação de depósitos, integração com 
mobile banking e segurança das transações. As so-
luções terão como base o SERVCore, plataforma 
de software multicanal Diebold.
www.diebold.com.br 

DOCyOUSIGN 

Antes conhecida como Comprova, a DocYouSign é 
o padrão global de gerenciamento de transações di-
gitais que automatiza processos realizados em papel. 
Hoje é uma companhia multinacional com mais 
de 50 mil novos usuários por dia e mais de 120 mil 
clientes em 188 países. Milhares de empresas, in-
cluindo cerca de 50 bancos e seguradoras, utilizam 
as soluções da DocYouSign para assinatura digital 
no modelo SaaS e alcançam expressiva redução de 
custos, eficiência operacional e segurança. Assine 
seus documentos em qualquer lugar, a qualquer 
hora e via qualquer dispositivo. 
www.docyousign.com.br

EASy SOLUTIONS 

A Easy Solutions é o único fornecedor focado na 
ampla detecção e prevenção de fraude eletrônica em 
todos os dispositivos, canais e nuvens. Os nossos 

produtos variam desde antiphishing e navegação 
segura até autenticação multifatorial e detecção de 
anomalias transacionais, oferecendo uma compra 
única para múltiplos serviços de prevenção contra 
fraude. As atividades virtuais de mais de 70 milhões 
de usuários de mais 240 empresas líderes em serviços 
financeiros, segurança, varejo, linhas aéreas e outras 
entidades em todo o mundo são protegidas pelos 
sistemas de prevenção de fraude da Easy Solutions. 
www.easysol.net 

EMC 

A EMC é líder mundial no desenvolvimento e 
fornecimento de tecnologia de infraestrutura da 
informação que permite a empresas transformar a 
maneira como obtêm valor a partir de seus dados. 
Com portfólio de soluções, consultoria e serviços 
inovadores, auxilia no processo de transformação do 
modelo de TI para um padrão baseado em serviços 
com alto nível de proteção, gerenciamento, armaze-
namento e análise. Para atender a demanda de Big 
Data, a EMC dispõe de uma equipe de cientistas de 
dados diferenciada para dar suporte a seus clientes 
no gerenciamento de grandes volumes de dados. 
www.brazil.emc.com 

E-VAL TECNOLOGIA 

A E-VAL Tecnologia há mais de 10 anos provê 
soluções inovadoras e de qualidade em assinatura 
digital e segurança. Nossas soluções - CryptoSFN, 
CryptoCOMPE e Plataforma de Assinatura Digi-
tal - atendem aos requisitos de segurança definidos 
pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro para troca 
de mensagens, compensação de cheques por ima-
gem e assinatura digital de contratos, consolidando 
a atuação da E-VAL no mercado financeiro. Em 
2015, a Plataforma de Assinatura Digital recebeu 
a homologação do ITI, resultado do compromisso 
com a qualidade e aderência aos padrões. A empresa 
estará no CIAB pela 9º vez. www.evaltec.com.br
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FUJITSU 

A Fujitsu é a empresa japonesa líder em tecnologia 
da informação da comunicação (TIC), oferecen-
do uma gama completa de produtos tecnológicos, 
soluções e serviços. Aproximadamente 162 mil co-
laboradores prestam suporte a clientes em mais de 
100 países. Utilizamos a nossa experiência e o poder 
das TICs para construir o futuro da sociedade com 
os nossos clientes. A Fujitsu Limited (TSE:6702) 
divulgou receita consolidada de 4,8 trilhões de ienes 
(US$ 46 bilhões) no ano fiscal encerrado em 31 de 
março de 2014. 
www.fujitsu.com.br

FUNÇãO INFORMÁTICA 

Somos um dos principais fornecedores do merca-
do financeiro, com presença nas mais importantes 
instituições financeiras que operam carteiras de cré-
ditos no mercado nacional. Temos soluções que 
podem atender desde prospecção da operação em 
aplicativos móveis, até a gestão das operações em 
prejuízo. Nosso portfólio tem soluções para mo-
bile, autorizador de crédito, backoffices de varejo 
e atacado, gestão de vencidos, cessão e aquisição 
de crédito, C3, FGC, DPGE2, cadastro positivo, 
FI-CTC Portabilidade. 
www.funcao.com.br

GLORy 

A Glory Global Solutions é especialista em ges-
tão de caixa e otimização de negócios, oferecendo 
soluções inovadoras de tecnologia e serviços que 
melhoram a segurança e produtividade. Abrange 
os setores financeiro, de varejo, diversão e jogos. 
Tem sede no Reino Unido, empregando mais de 
2.500 profissionais em todo o mundo e com uma 
rede de distribuição atingindo mais de 100 países. 
Apoiada pela matriz Glory, com uma história de 
quase 100 anos e com sede no Japão, é pioneira 

no desenvolvimento e fabricação de manuseio de 
dinheiro, gestão de caixa, venda e equipamentos de 
serviços automáticos. 
www.gloryglobalsolutions.com 

HP 

A HP cria novas possibilidades para que a tecno-
logia tenha um impacto significativo nas pessoas, 
nas empresas, nos governos e na sociedade. Como 
a maior empresa de tecnologia do mundo, a HP 
reúne um portfólio de produtos que abrange im-
pressão, computação pessoal, software, serviços e 
infraestrutura de TI para resolver os mais diversos 
problemas dos clientes. Outras informações sobre a 
HP (NYSE: HPQ) estão disponíveis no site: 
www.hp.com 

IBM

Líder no mercado de TI, a IBM está no País desde 
1917 com soluções que envolvem serviços, consul-
toria, hardware, software, financiamento e pesquisa. 
Nos últimos anos, a empresa ampliou investimentos 
em tecnologias de alto valor, como cloud, analytics, 
mobilidade, social, segurança e computação cogni-
tiva. Neste novo cenário, onde a tecnologia já faz 
parte do DNA de cada negócio, o portfólio da IBM 
tem como foco ajudar as instituições financeiras a 
tornarem-se mais centradas no cliente, equilibra-
rem custos com agilidade e melhorarem a gestão de 
risco, permitindo sua diferenciação na indústria. 
www.ibm.com 

INFOTV 

A INFOTV tem foco em solução digital interativa, 
com sede em Florianópolis/SC, escritório em São 
Paulo e presença em todo o Brasil. Produtos: Proxxi-
mo - sistema de gestão de atendimento e controle de 
filas; TV Corporativa - criação e gerenciamento de 
canais com conteúdos exclusivos; Totens de Autoa-
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tendimento - projetos personalizados que envolvem 
dispositivos e tecnologia interativa. A comercializa-
ção de espaços publicitários em displays instalados 
em terminais urbanos, shoppings e áreas de grande 
fluxo de pessoas, também é oferecida pela INFOTV 
em sua rede própria. 
www.infotv.com.br 

INNOVATRICS 

Innovatrics é o seu parceiro independente e confiá-
vel para tecnologias biométricas em gerenciamen-
to de identidade. Com nosso algoritmo inovador, 
premiado e usado em sistema de identificação de 
impressões digitais (AFIS), capacitamos todos os 
tipos de organizações no mundo a integrar ou cons-
truir soluções biométricas poderosas e flexíveis de 
identificação. Com mais de 10 anos nos negócios e 
com equipe de profissionais experientes, nos con-
centramos nos clientes em primeiro lugar, garan-
tindo alto nível de desempenho, confiabilidade e 
qualidade em cada solução que incorpora o software 
Innovatrics. 
www.innovatrics.com 

KABA DO BRASIL

O grupo suíço Kaba é líder mundial em fechaduras 
para cofres, transportes de valores e caixas eletrô-
nicos. São produtos mecânicos e eletrônicos reco-
nhecidos mundialmente pela sua alta qualidade, 
confiabilidade e inovação tecnológica. Os produtos 
são comercializados sob as marcas Kaba Mas e La 
Gard, sendo fabricados nos Estados Unidos e co-
mercializados no Brasil pela filial Kaba do Brasil 
Ltda. No Ciab 2015, a Kaba estará apresentando 
seus produtos e o lançamento Smart Linc Pro, com 
sua plataforma flexível que atende as diversas de-
mandas do mercado brasileiro.
www.kabadobrasil.com.br 

KODAK ALARIS

Líder no mercado de scanners e em uma nova fase 
da companhia, após reestruturação mundial, foi 
adquirida por um fundo de investimentos inglês, 
chamado KPP, nascendo uma nova companhia 
chamada Kodak Alaris, na qual irá compor seu 
know-how em soluções para a digitalização de do-
cumentos para ambientes departamentais e captura 
centralizada multiformatos (A4-/A3) apresentando 
para os participantes deste evento novos modelos de 
scanners que se manterá utilizando a marca Kodak, 
perpetuamente. 
www.kodakalaris.com

MASTERCOIN 

A Mastercoin identificou que as organizações ne-
cessitavam de soluções de inteligência para o pro-
cessamento e gerenciamento de numerário nos mais 
distintos modelos e segmentos de negócios. Com 
presença expressiva no mercado, vem investindo 
continuamente em equipamentos de qualidade, 
novas tecnologias e capital humano. Hoje, com o 
compromisso de capacitar as organizações a atin-
girem o máximo potencial, através de soluções in-
teligentes e diferenciadas, destaca-se entre as mais 
competentes fornecedoras do segmento. 
www.mastercoin.com.br 

MATERA 

Com 28 anos de história, possui a solução mais 
completa do mercado, integrada, full web e dis-
ponível no modelo SaaS. A rápida implantação e 
o baixo custo facilitam a abertura de bancos: nos 
últimos quatro anos mais de 10 iniciaram operações 
no Brasil com o Matera Banco. Destaques: SPB, 
internet banking, garantias, arrecadação/convênios, 
liquidação financeira, conta corrente, pagamentos, 
portal de cobrança, empréstimos, contratos, aplica-
ção automática, DDA, renda fixa, gestão contábil, 
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impostos, informes legais, captura de informações 
e fluxo de caixa. Está em mais de 70 instituições 
financeiras. 
www.matera.com

MICRO FOCUS INTERNATIONAL

Com mais de 30 anos, soluções inovadoras, pro-
dutos de qualidade e serviço excepcional, a Micro 
Focus International (Micro Focus®; LSE: MCRO.L) 
apoia requisitos de negócios de seus clientes. A com-
panhia conecta o sistema legado às novas tecnolo-
gias, maximizando o valor das aplicações de missão 
crítica. A Micro Focus International atende mais de 
18 mil consumidores ao redor do mundo e conta 
com 2 milhões de usuários licenciados. No Brasil, 
a operação como subsidiária iniciou em 2009. A 
Micro Focus International é constituída pelas em-
presas: Attachmate, Borland, Micro Focus, NetIQ, 
Novell e SUSE.
www.microfocus.com.br

MISyS 

A Misys está na vanguarda da indústria de softwares 
para o mercado financeiro, com soluções de ponta 
para mercado de capitais, canais digitais, gestão de 
investimentos e riscos. Com mais de 2.000 clientes 
em 130 países, temos escritórios nos principais cen-
tros da América Latina, sendo no Brasil há mais de 
5 anos. Nossa equipe de especialistas, combinada 
com nossos parceiros, está preparada para atender 
às mais exigentes demandas da indústria, inclusive 
em nível local. Conheça nosso portfólio de solu-
ções Fusion e como podemos contribuir com sua 
operação e resolver seus mais complexos desafios.
www.misys.com 

NCR 

A NCR, líder global em tecnologia de transações 
de consumo, trará para o Ciab soluções inovadoras 
que melhorem a experiência das companhias e seus 
clientes e que se adequem ao mercado brasileiro. 
Com experiência global, a NCR investe em ino-
vação na oferta local de novas tecnologias voltadas 
à consolidação de um novo modelo de agências 
bancárias, ampliando o conceito de Branch Trans-
formation, que prevê a realização de cada vez mais 
negócios na agência e não somente o atendimen-
to às necessidades imediatas do cliente. Com suas 
soluções, a NCR ajuda a tornar a vida das pessoas 
mais fácil. 
www.ncr.com

NEUROTECH 

Pioneira no Brasil no desenvolvimento de soluções 
avançadas para automação do ciclo de decisão em 
operações de crédito, risco e fraude, a Neurotech 
dispõe de um amplo portfólio de produtos que 
atendem às necessidades do mercado financeiro. 
Neste ano, um dos destaques no Ciab é a primeira 
plataforma móvel para análise de crédito do País, a 
P1 (Pré–Análise), ferramenta crucial para a avalia-
ção do risco em operações de crédito, que amplia 
a capacidade de análise de propostas. As mais de 
500 soluções desenvolvidas pela Neurotech têm em 
comum a inovação e elevada competência técnica. 
www.neurotech.com.br

NEw SPACE 

Com 30 anos de mercado, o Grupo New Space é 
um dos líderes em serviços de tecnologia para o se-
tor financeiro no Brasil. É integrado pelas empresas 
NS BPO Services, que atua na gestão de serviços 
de crédito e retaguarda bancária; NS Tecnologia, 
desenvolvedora de soluções e consultoria em alta e 
baixa plataforma; NS Prevention, especializada em 
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inteligência cibernética, análise de riscos e perícia 
forense digital, e NS Safe Space, focada em guarda 
de mídias, documentos, código-fonte e destruição 
segura de dados confidenciais. 
www.newspace.com.br 

OKI BRASIL 

Empresa do grupo japonês OKI, a OKI Brasil de-
senvolve e fornece produtos e soluções em automa-
ção bancária, biometria e serviços de TI, atuando 
em mais de 3.700 municípios no País. Realizamos 
projeto, instalação, gestão, suporte e manutenção 
de automação bancária, redes e telecom. Nossa 
avançada tecnologia em recicladores de notas traz 
grande eficiência operacional para nossos clientes, 
garantindo alta disponibilidade de seus equipamen-
tos. O Grupo OKI se destaca no mercado de ATMs 
recicladoras, sendo líder na Ásia, em especial no 
Japão e na China. 
www.okibrasil.com

ORACLE 

Do Datacenter ao Cloud, a Oracle vem ao longo 
de 38 anos buscando a simplificação apoiada na 
inovação dos sistemas de software e hardware mais 
completos do mundo. A companhia oferece solu-
ções de TI para atender as áreas de negócios com 
aplicativos e toda infraestrutura de tecnologia. Com 
pilar específico às soluções para a indústria bancária, 
a Oracle tem meios para integrar todos os canais de 
relacionamento com clientes dos bancos, além das 
soluções analíticas e ferramentas de gestão. Presente 
em mais de 145 países, a Oracle é a empresa mais 
completa do mercado de tecnologia.
www.oracle.com

ORDER

A Order Soluções em TI é uma empresa que atua há 
13 anos no mercado corporativo atendendo grandes 
empresas do segmento financeiro, onde se tornou 
conhecida pela especialidade em seus segmentos: 
monitoração e gestão de perfis de acesso e iden-
tidades, gestão da produção de TI e data center, 
incluindo mudanças e auditoria para mainframes. 
Desta vez, a Order estará apresentando tecnologias 
de biometria cognitiva, voz e face e suas diversas 
aplicações para software do negócio, combate a 
fraudes e autenticação forte ou por múltiplos fa-
tores. 
www.order.com.br 

P3IMAGE 

A P3IMAGE é uma empresa de tecnologia para 
gestão documental, referência no mercado. Focada 
em gerenciamento de documentos físico e digital, 
a P3 conta hoje com data centers próprios, onde 
são armazenadas imagens e dados, sala cofre para 
armazenamento de mídias e documentos físicos 
que são guardados em cinco galpões. Os produ-
tos e serviços são: guarda simples de documentos, 
guarda gerenciada de documentos, formalização 
de contratos de crédito, digitalização, FIDIC ve-
rificação de lastro, sala cofre para armazenamento 
de mídias, captura descentralizada, guarda na web 
e organização arquivística. 
www.p3image.com.br 

PANINI 

Fundada em Turim, Itália, a Panini atua no mer-
cado global de processamento de pagamentos por 
setenta anos. A Panini oferece soluções de captura 
de cheques, resultando na maior base mundial dis-
tribuída de sistemas de captura de cheques, che-
gando a um milhão de dispositivos. As soluções 
de capturas escalonáveis digitalizam cheques, além 
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de documentos e transações de pagamentos, para 
oportunidades como capturas de caixa, por trás do 
balcão, de depósito remoto, e de ponto de ven-
da, bem como processamento de remessas. Possui 
subsidiárias diretas no Brasil cobrindo os mercados 
latino-americanos. 
www.panini.com

PERTO 

A Perto atua há mais de 25 anos no mercado de 
soluções de hardware, software e serviços para os 
segmentos de automação bancária e comercial. A 
empresa é reconhecida por oferecer soluções inova-
doras e que incorporaramo conceito de tecnologia 
para bancos e varejo no Brasil e no exterior. Pos-
sui uma fábrica com 43 mil metros quadrados em 
Gravataí (RS) que se destaca por inovar e oferecer 
produtos e serviços que gerem diferenciais compe-
titivos aos seus clientes, com garantia de segurança 
e eficiência operacional.
www.perto.com.br

PROMONLOGICALIS 

A PromonLogicalis, joint-venture entre o grupo 
brasileiro Promon e a inglesa Logicalis, é provedora 
de serviços e soluções de tecnologia da informação 
e comunicação na América Latina, com operações 
na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Com 
destacada capacidade consultiva e uma rede de 
parceiros de primeira linha, a empresa possui uma 
oferta dinâmica e bem estruturada para atender a 
todas as necessidades de infraestrutura tecnológi-
ca de seus 800 clientes, que incluem operadoras 
de telecomunicações, grandes corporações e setor 
público. 
www.br.promonlogicalis.com

PROSEGUR 

A Prosegur é uma das empresas líderes no setor de 
segurança privada. A companhia oferece soluções 
integradas de segurança e, para isso, atende todas 
as necessidades de seus clientes nessa área, assu-
mindo o papel de especialista em análise, projeto, 
planejamento, operação e manutenção. No mun-
do, a Prosegur possui uma equipe de mais de 150 
mil empregados, distribuídos entre Ásia – China, 
Cingapura e Índia – Europa – Alemanha, Espanha, 
França, Luxemburgo e Portugal – na América Lati-
na – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, 
Paraguai, Peru e Uruguai – e na Oceania está pre-
sente na Austrália. 
www.prosegur.com.br 

RECOGNITION 

Desde 1992 atuando no mercado brasileiro, a Re-
cognition possui comprovada solidez e expertise em 
tecnologia de imagem para o setor financeiro. Com 
sua Suite Corporativa para Documentos Financei-
ros e não Financeiros e seguindo a tendência mun-
dial, as Soluções de Captura Remota de Depósitos 
e Pagamentos (RDC e RTC), com a versão Mobile 
(mRDC) serão o grande diferencial competitivo 
para os bancos brasileiros. Por meio da Suite de 
Prevenção a Fraudes Nice Actimize (presente nos 10 
maiores bancos mundiais), a Recognition oferece as 
melhores alternativas para AML e Fraude.
www.recognition.com.br

REINER 

Há mais de 100 anos comprometida com a qua-
lidade, confiabilidade e tecnologias inovadoras, 
a Reiner é líder mundial nos scanners profissio-
nais para ATMs e Quiosques. A linha RS89x está 
mundialmente reconhecida como os scanners mais 
confiáveis na área de autoatendimento. A tecno-
logia alemã é reconhecida mundialmente por sua 
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confiabilidade e durabilidade. A confiabilidade da 
Reiner é desde 1913. É um prazer de apresentar 
nossas soluções inovadoras durante o Ciab 2015.
www.reliablescanning.com 

RTM 

A RTM foi fundada em 1997. Tendo como sócias a 
Anbima e a Cetip, é hoje o principal canal de comu-
nicação do setor financeiro brasileiro, conectando 
em sua extranet cerca de 500 instituições e mais de 
25 provedores de serviços/informações em ambiente 
de nuvem privada. Com atendimento diferencia-
do, realizado exclusivamente por técnicos especia-
lizados, e utilizando tecnologia de ponta, gerencia 
serviços de dados, voz e imagem, oferecendo um 
elevado nível de segurança, excelente performance 
e alta taxa de disponibilidade. 
www.rtm.net.br

SALESFORCE 

A Salesforce é a líder mundial em soluções de CRM, 
atendimento ao cliente e automação de vendas. 
Bancos, seguradoras e instituições financeiras estão 
procurando novas plataformas de relacionamento e 
engajamento com clientes na era da mobilidade, das 
redes sociais e da hiperconectividade. A Salesforce 
oferece uma plataforma integrada com a segurança, 
confiabilidade e agilidade da empresa pioneira e 
líder em cloud computing para empresas. Torne-
se uma instituição financeira conectada com seus 
clientes com a Salesforce. 
www.salesforce.com/br 

SAMSUNG TECHwIN

Fundada em 1977, a Samsung Techwin é líder glo-
bal no fornecimento de produtos profissionais de 
videomonitoramento, segurança industrial, consu-
mo e tecnologias relacionadas. Com base na história 
de inovação da empresa, a Samsung Techwin está 

comprometida com o contínuo desenvolvimento 
do mercado de soluções de segurança. O abrangen-
te portfólio da Samsung Techwin inclui câmeras 
IP e analógicas com sua tecnologia integrada ao 
chipset WiseNetIII, NVRs, DVRs, monitores e 
codificadores, oferecendo aos seus clientes a opção 
de escolher entre uma vasta gama de produtos a 
preços competitivos. 
www.samsung-security.com

SAP BRASIL 

Líder mundial no mercado de aplicações de softwa-
re empresarial, a SAP (NYSE: SAP) ajuda empresas 
de todos os tamanhos e setores do mercado a fun-
cionar melhor. Ao abranger desde a operação à aná-
lise executiva e de desktops até dispositivos móveis, 
a SAP capacita pessoas e organizações a trabalharem 
juntas e a explorar os negócios com mais eficiência 
para manter-se à frente da concorrência. Os servi-
ços e aplicativos da SAP dão a 282 mil clientes no 
mundo condições para operar, decidir, adaptar e 
colaborar melhor e crescer com sustentabilidade. 
Para mais informações, acesse o site:
www.sap.com.br

SAQUE E PAGUE 

A rede de autoatendimento Saque e Pague é a pri-
meira empresa a introduzir no mercado brasileiro 
uma solução com reciclagem de cédulas e moedas, 
depósito de dinheiro e cheques sem uso de enve-
lopes. É pioneira no pagamento de contas com 
dinheiro no ATM, além disso, oferece compra e 
recarga de cartões pré-pagos nos terminais da rede. 
Uma nova plataforma para serviços bancários que 
atende as necessidades dos bancos, do varejo e dos 
clientes finais. Recentemente, lançou o Transfere 
Rápido. Com esse serviço, usuários podem enviar 
dinheiro através dos terminais da Saque e Pague 
para qualquer banco. 
www.saqueepague.com.br
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SAS 

Fundado nos EUA em 1976, o SAS é líder de mer-
cado em soluções e serviços de Business Analytics 
e maior fornecedor independente no mercado de 
Business Intelligence. Com aplicações de negó-
cios inovadoras, suportadas por uma plataforma 
de inteligência corporativa, o SAS ajuda clientes 
a melhorar o desempenho e a oferecer valor, por 
meio de tomada de decisões precisas e rápidas. No 
Brasil desde 1996, a subsidiária brasileira conta com 
200 clientes e cerca de 170 colaboradores e atua em 
diferentes setores como finanças, telecomunicações, 
varejo, energia, governo, manufatura e educação. 
www.sas.com.br

SBM 

A SBM, formada por muitos especialistas que têm 
experiência em pesquisa e desenvolvimento, é uma 
empresa de tecnologia intensiva. A SBM dá suporte 
tecnológico a empresas de diversas áreas através do 
desenvolvimento técnico de inúmeros produtos e 
serviços desde a sua criação. Logo após ser conver-
tida em uma corporação, a SBM iniciou o desen-
volvimento do produto Currency Discrimination 
Counter SB1000 (um contador de dinheiro), seu 
próprio modelo peculiar. Em 2001, a SBM foi pre-
miada na feira Innotech em reconhecimento pela 
tecnologia de seu produto-piloto.
 www.sbmkorea.com

SCOPUS SOLUÇÕES EM TI 

Prestes a completar 40 anos no mercado, a Scopus 
Soluções em TI mantém a tradição de qualidade no 
desenvolvimento de projetos arrojados, como o foco 
cada vez mais voltado para a inovação em soluções 
de tecnologia da informação digital. Destaca-se por 
soluções inovadoras, algumas delas premiadas pelo 
setor financeiro, em áreas como mobilidade, segu-
rança e desenvolvimento, entre outras. Seus projetos 

de desenvolvimento são orientados às necessidades 
do cliente e contam com processos alinhados ao 
nível 3 do CMMI. 
www.scopus.com.br

SEAC BANCHE 

A Seac Banche é líder na fabricação de equipamen-
tos e software para digitalização de documentos 
financeiros. Com larga experiência em sistemas de 
processamento de cheques, a Seac Banche é pioneira 
na nova geração de máquinas de grande rapidez e 
eficiência para leitura, digitalização e classificação, 
inclusive para sistemas de autoatendimento. Com 
mais de vinte anos de experiência no setor bancário 
e com parque instalado de mais de 450 mil leitores 
e scanners pelo mundo todo, a Seac Banche fornece 
soluções abrangentes não somente a organizações 
financeiras, mas também ao setor governamental, 
educacional, varejo e loterias. 
www.seacbanche.com 

SNBC 

A Weihai New Beiyang Rongxin Technology Co. 
Ltd. foi fundada em julho de 2013, como uma 
subsidiária do grupo SNBC. Nós estamos focados 
em equipamentos bancários de negócios, compar-
tilhando as mesmas instalações de pesquisa, desen-
volvimento e fabricação com o grupo SBNC. Nossa 
missão é ser uma empresa líder de equipamentos 
de sistema bancário e solução para gestão de docu-
mentos e de moeda. Principais produtos incluem 
um classificador de notas, contador de notas, um 
validador de dinheiro, impressora portátil, scanner 
de alta velocidade, sistema de troca de dinheiro e 
moedas, entre outros. 
www.sbncbanking.cn e www.newbeiyang.com
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STEFANINI 

A Stefanini é uma multinacional brasileira com 28 
anos de atuação no setor de serviços em TI. Total-
mente verticalizada por segmento de indústrias, a 
consultoria possui expertise no mercado financeiro 
(atende as 10 maiores instituições financeiras do 
País), telecomunicações, seguradoras e setor pú-
blico. Presente em 34 países, sua oferta de serviços 
abrange consultoria, integração, desenvolvimento 
de soluções e outsourcing para aplicativos e infraes-
trutura; e ainda BPO para processos de negócios. 
Reconhecida mundialmente, a Stefanini está entre 
as 100 maiores empresas de TI do mundo (BBC 
News). 
www.stefanini.com

SyMANTEC 

A Symantec, líder mundial na proteção e disponi-
bilidade das informações, leva ao Ciab os principais 
temas de segurança, disponibilidade e recuperação 
das informações no ambiente corporativo. A empre-
sa abordará as tendências e soluções que auxiliam 
as organizações de finanças a superarem os desafios 
de segurança, com agilidade e menor custo. Em 
paralelo, serão apresentadas as soluções capazes de 
promover proteção virtual completa, além da cria-
ção de backups e data centers mais rápidos e ágeis. 
www.symantec.com.br 

TELEFôNICA 

A Telefônica Vivo atua na prestação de serviços de 
telefonia fixa e móvel em todo o território nacional 
e conta com um portfólio de amplo de produtos 
– voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra 
banda larga (over fiber), TV, dados e TI. A empresa 
está presente em mais de 3,7 mil cidades, tem 95,4 
milhões de clientes, sendo 79,8 milhões apenas na 
operação móvel, na qual detém o maior marketsha-
re do segmento (28,7%) em âmbito nacional. O 

Grupo Telefônica, um dos maiores conglomerados 
de comunicação do mundo, com presença em 21 
países e 316,1 milhões de acessos, tem 119,7 mil 
empregados. 
www.telefonica.com.br 

THALES 

Thales e-Security é uma fornecedora líder global 
de criptografia de dados e soluções de segurança 
cibernética para os serviços financeiros, os setores de 
tecnologia, manufatura e governo. Com um históri-
co de 40 anos protegendo informações corporativas 
e governamentais, as soluções da Thales são usadas 
por quatro das cinco maiores empresas de energia 
do mundo, 22 países da Otan, e protegem mais 
de 80% das operações de pagamento em todo o 
mundo. Visite o nosso estande #I 13 no Ciab 2015 
e saiba mais sobre as nossas soluções de proteção 
de dados e segurança em pagamentos. 
www.thales-esecurity.com 

TIVIT 

 A Tivit é líder em serviços integrados de Tecnolo-
gia na América Latina. Presente em sete países da 
região, a partir dos quais presta serviços para mais 
35 países do mundo, a empresa é reconhecida por 
fazer a gestão de operações críticas para seus clientes 
com agilidade, segurança e flexibilidade. Todos os 
serviços da Tivit - que incluem gestão de infraes-
trutura de TI, cloud computing, desenvolvimento 
e sustentação de sistemas, soluções mobile, serviços 
SAP, gestão de documentos, serviços de back-office, 
entre outros - são suportados por 9 data centers, 
sendo 2 com 99,999% de disponibilidade. 
www.tivit.com.br 
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TMAxSOFT 

Fundada em 1997, a TmaxSoft é uma multinacional 
coreana provedora de software empresarial. Líder 
em seu segmento na Coreia do Sul, a empresa já 
implantou com sucesso mais de 3.000 projetos em 
mais de 2.630 clientes, nos segmentos de teleco-
municações, finanças, manufaturas e setor públi-
co. Seus principais produtos incluem o Sysmaster® 
- aplicação de gerenciamento de sistema; Open-
Frame® - solução de rehosting; JEUS® - servidor 
de aplicação web; Tibero (RDBMS) e InfiniData 
– solução de gerenciamento de banco de dados e 
WebtoB® - servidor web.
http://br.tmaxsoft.com/main.do

TOTVS 

Provedor global de software de gestão, plataforma e 
consultoria para empresas de todos os portes, com 
mais de 50% de marketshare no Brasil, liderança 
na América Latina e uma das maiores provedoras 
de ERP Suite do mundo. A TOTVS possui no País 
cinco filiais, 52 franquias, mais de 200 distribuido-
res e nove centros de desenvolvimento. No exterior, 
está presente em 39 países, entre filiais, franquias e 
dois centros de desenvolvimento (Estados Unidos 
e México). É a única empresa de tecnologia na lis-
ta das 25 marcas brasileiras mais valiosas, segundo 
ranking da Interbrand.
www.totvs.com 

VIEw FINANCIAL SySTEMS 

Há 20 anos atuando no setor financeiro, a View 
Informática vem se destacando no mercado com 
um sistema completo de crédito, sofisticado e total-
mente parametrizável (produtos, relatórios, críticas, 
campos etc). Desenvolvido em J2EE multiplata-
forma, conta com workflow interno, módulo de 
certidões, camadas de WebService para interação 
e troca de informações com outros sistemas. Mó-

dulos: Simulação, Crédito, Formalização, Carteira, 
Cobrança e Jurídico, Produtos de Repasse (BN-
DES), Financiamentos, Empréstimos, Fiança, Ar-
rendamento, Imobiliário, Descontos e Floorplan. 
www.viewinformatica.com.br

VMx 360

A VMX 360 é reconhecida pelo comprometimento 
com resultados e preocupação com seus clientes. 
Nossas soluções têm como base um software de 
gestão integrada na modalidade SaaS. Estamos atua-
lizados no que há de mais moderno em tecnologia 
cloud. Nossa expertise garante o sucesso de projetos 
mais simples até os de alto grau de complexidade. A 
plataforma VMX360˚ é multicanal, possibilitando 
o contato com clientes através de chat, e-mail, re-
des sociais, sms, e-commerce, callcenter etc. Tudo 
isso por meio de uma única plataforma, garantindo 
completa gestão da central de atendimento e rela-
cionamento.
 www.vmx360.com

wACOM 

A Wacom é a maior fabricante mundial de pads 
de assinatura, monitores interativos integrados a 
caneta e outras soluções de entradas digitais. A Wa-
com é a opção de muitos bancos progressistas em 
todo o mundo, como solução de suas necessidades 
nas operações de linha de caixa, abertura de novas 
contas e pedidos de empréstimo. Para captura de 
assinatura eletrônica e formulários eletrônicos de 
conclusão, os produtos da Wacom melhoraram a 
eficiência de custos e fluxo de trabalho, proporcio-
nando uma experiência natural e envolvente. Com 
alta confiança no mercado brasileiro de pads de 
assinatura, a Wacom está cada vez mais investindo 
no País. 
www.wacom.com
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