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Prefácio

O conceito da jornada da transformação digital está ganhando substância. Os executivos do setor 
financeiro estão cada vez mais envolvidos e conscientes de que o futuro e a vantagem competitiva das suas 
empresas estão no mundo digital. Já entendem que ficar para trás nesta corrida é perder competitividade 
- e pior, é colocar em risco a própria sobrevivência empresarial. Já percebem que a transformação digital 
não é um fim em si mesmo, mas apenas o fundamento, os pilares para algo maior, a transformação dos 
negócios na era pós-digital. Estas transformações sim, serão dramáticas e virarão os negócios atuais 
de ponta cabeça. Portanto, se a transformação digital é a fundação - e se pouco foi feito nesta direção 
– podemos afirmar que as corporações estão atrasadas, considerando-se que esta não deve ser a 
meta, mas a base para as mudanças. A Capgemini vem estudando e ajudando companhias a fazerem a 
transformação de seus negócios pela revolução digital. Fruto dessa experiência e de um profundo estudo 
de três anos, realizado pela Capgemini em parceria com o MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
em 2014, foi publicado o livro “Leading Digital”, que demonstra claramente que as empresas precisam 
construir capacidades e lideranças preparadas para enfrentar o turbilhão das transformações que já estão 
acontecendo. O cenário de negócios está cada vez mais complexo, incerto, volátil e ambíguo; e sem a 
devida maturidade digital, a probabilidade da sobrevivência empresarial diminui sensivelmente. 

O atual cenário de negócios é um mundo de clientes cada vez mais conectados, de processos 
automatizados, objetos inteligentes e sofisticados algoritmos analíticos. Nada disso é futurologia. Já 
estão provocando mudanças significativas em diversos setores, chegando a abalar alguns e mudar por 
completo o modelo de negócios de outros. Novos e inovadores negócios são construídos no mundo 
digital, com algoritmos sofisticados como base de vantagem competitiva - tais como Netflix, Amazon, 
eBay e Airbnb. A questão é: será que isso só vale para startups que nasceram no mundo digital? Um 
simples olhar a meros dez anos atrás nos mostra que o mundo de hoje mudou tanto quanto nos 20 ou 30 
anos anteriores a esta década. E, nos próximos dez, as mudanças serão equivalentes aos últimos 50. É 
impressionante, mas este ritmo alucinante está sobre nós. Este novo contexto desafiador precisa e deve 
ser enfrentado de frente.

Diante desse cenário, a Capgemini realizou em estudo com o objetivo de avaliar o grau de maturidade 
digital do setor financeiro no Brasil. A metodologia aplicada foi a mesma utilizada na pesquisa conduzida 
em conjunto com o MIT. Esse estudo analisa especificamente a indústria de finanças, que está diante de 
mudanças significativas com a eclosão do fenômeno das Fintechs, da rápida disseminação dos conceitos 
de banco digital e de novas tecnologias como blockchain, mostrando que é um setor às portas da 
disrupção. A importância dessa modificação é refletida em estudos como os promovidos pelo World 
Economic Forum, chamados de “Disruptive Innovation in Financial Services”, que analisam o impacto que 
a disrupção digital vai provocar nos sistemas financeiros globais.
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Uso de tecnologias digitais

Figura 1 – Nível de uso das tecnologias digitais nas principais atividades 

As tecnologias digitais estão sendo amplamente utilizadas pelas instituições financeiras brasileiras, com foco, 
principalmente, no fornecimento de serviços de autoatendimento e na consistência do atendimento para os clientes 
em todos os canais. Com base em uma escala de 1 (nenhum uso) a 7 (uso amplo), o estudo relatou que 62% 
das instituições que participaram da pesquisa afirmaram já estar usando tecnologias digitais, em maior ou menor 
intensidade, para oferecer serviços de autoatendimento (atribuíram 6 ou 7), e que apenas 3% disseram ainda não ter 
adotado a iniciativa. (Figura 1) 

Prover consistência entre canais

Disponibilizar autoatendimento

Realizar ações de marketing 

baseadas na localização

Personalizar a experiência de vendas

          42% 20% 15%

Legenda: 7 - Uso amplo 6 5 4 3 2 1- Uso zero

3%

42% 22% 10% 2%

20%

17%

27% 41% 15% 3%12%

5% 2%

23% 38% 18% 2%17% 2%

2%

Embora 62% das instituições financeiras estejam usando amplamente as tecnologias digitais para disponibilizar 
autoatendimento e fornecer uma experiência consistente aos clientes nos diferentes canais, apenas 39% estão 
implementando tais tecnologias de forma adequada para personalizar as experiências de vendas. Está claro que 
o foco das instituições financeiras, pelo menos por enquanto, é explorar as tecnologias digitais para melhorar a 
experiência de seus clientes. Por outro lado, mostra que existe grande potencial para novas explorações. 
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Uso da tecnologia para conhecer melhor o mercado e os clientes

Figura 2 - Canais de informação usados para conhecer melhor o mercado e o cliente 

As organizações financeiras já adotam vários métodos digitais para se comunicar com atuais e potenciais clientes, 
mas sempre existe a necessidade de conhecer melhor o mercado. Como esperado, a Internet já é comumente 
usada pelas instituições, sendo que 84% delas deram nota 6 ou 7, em uma escala de 1 a 7 (onde 7 significa uso 
amplo e 1 nenhum uso), e 78% afirmaram que também usam extensamente as redes sociais. Os serviços móveis 
também estão sendo usados amplamente pelas empresas: 66% delas afirmaram utilizar tais serviços de forma bem 
significativa. 

Internet

Mídias sociais

Serviços móveis

Dispositivos incorporados/

embarcados em produtos

Legenda: 7 - Em grande medida 6 5 4 3 2 1- Não é em tudo

30% 7% 7%

35% 15%

54%

43%

27% 22% 5%39%

25% 39% 18% 3%12%

2% 2%

3%

2%

2% 3% 2%

3%
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Figura 3 - Uso das mídias sociais

Aprofundando a pesquisa sobre redes sociais, as instituições destacaram que esse canal já está sendo razoavelmente 
utilizado para prestar atendimento ao cliente (55% deram nota 6 ou 7 na escala de 1 a 7) e para promover produtos 
e serviços.  No entanto, poucas empresas financeiras estão adotando as redes sociais extensamente nas ações de 
venda de produtos e serviços.   

Prestar atendimento ao cliente

Promover produtos e serviços

Construir comunidades de clientes

Monitorar a reputação

Legenda: 7 - Uso amplo 6 5 4 3 2 1- Uso zero

32% 25% 13%

31% 30%

23%

20%

40% 20%15%

30% 36%8%

8%

12% 2%

5%

2% 5%

5%

12%

Vender produtos e serviços   27% 40% 20% 3%5% 5%

8% 3%13% 2%

Uso das mídias sociais
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Direcionar o marketing de forma mais eficaz

Uso da análise de dados (analytics)

Figura 4 – Uso da análise de dados (analytics) 

Com a grande quantidade de dados disponíveis em diversos canais, parece óbvio que as instituições financeiras 
utilizem os métodos de análise sofisticados para gerar insights a partir dos dados coletados. Entretanto, o uso da 
análise de dados (analytics) no setor financeiro não é tão amplo quanto se imaginava. Apenas 17% das empresas 
estão adotando tecnologias de analytics de forma significativa para qualificar as vendas potenciais (atribuindo nota 7), 
embora 23% já as utilizem parcialmente. 

Otimizar preços

Qualificar vendas prospectivas

Personalizar  comunicação de marketing

23% 35% 18% 5%

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

2%

38% 20% 15% 2%

17%

13%

27% 31% 22% 3%12%

43% 30% 8% 3%8%

12%

Apenas 13% das empresas estão utilizando amplamente a análise de dados (analytics) para otimizar a formação 
de preços e 12% para criar ações de marketing personalizadas.  Nitidamente, as organizações ainda precisam 
avançar muito na exploração das tecnologias de análise de dados para gerar insights capazes de contribuir com o 
crescimento dos negócios. Num mundo cada vez mais digitalizado e conectado, as experiências de engajamento 
personalizado fazem toda a diferença no relacionamento com os clientes.

3% 2%

8%
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Utilização de canais de acesso móveis

Figura 5 – Uso de canais móveis

Os canais móveis são um importante meio de comunicação para qualquer empresa do setor.  As instituições financeiras 
enfrentam grandes preocupações de segurança (reais ou aparentes) devido à natureza do negócio, e isso tende a 
limitar o uso de canais móveis. Entretanto, é inegável que as transações bancárias por celulares e tablets já têm uma 
evolução acelerada. Em fins de 2015, cresceram 138% ao chegar a 11,2 bilhões de operações, ante às 4,7 bilhões 
de 2014, de acordo com dados divulgados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Segundo a entidade, 
as movimentações bancárias realizadas por meio do internet banking e de mobile banking atingiram 54% do total das 
transações financeiras.   

Prestar atendimento ao cliente

Promover produtos e serviços

Vender produtos e serviços

24% 18% 17% 8%13%

20% 28% 22% 3%12%

22% 23% 22% 5%5%

13%

3%12%

5% 18%

Somente 37% das organizações afirmaram utilizar canais móveis para promover produtos e serviços (atribuindo nota 
7 ou 6, onde 7 significa uso amplo e 1 significa nenhum uso).  Somente 32% adotam canais móveis para prestar 
atendimento ao cliente e 27% para vender produtos e serviços – sendo esses baixos percentuais provavelmente 
limitados por percepções e preocupações dos clientes quanto às questões de segurança. Por outro lado, à medida 
que Fintechs e bancos criam operações digitais, sob o conceito de banco digital, tais percepções de insegurança 
tendem a diminuir, acelerando sua curva de adoção pelos clientes.   

7%

Legenda: 7 - Em grande medida 6 5 4 3 2 1- Não é em tudo
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Tecnologias digitais e colaboração

Os pesquisados leram uma lista de afirmações e responderam se concordavam ou discordavam delas, utilizando uma 
escala de 1 a 7, onde 1 significava discordo totalmente e 7 concordo totalmente.  A Figura 6 mostra que 51% das 
instituições concordam totalmente ou de maneira significativa com a ideia de que as tecnologias digitais contribuem 
para melhorar a comunicação entre os executivos e seus funcionários, e que isso tem um grande impacto no negócio 
e na produtividade.  52% das empresas também concordam totalmente (com nota 7 ou 6) que os empregados 
compartilham ativamente seu conhecimento por meio de plataformas de colaboração e 54% concordam totalmente 
que podem eventualmente, se necessário, colaborar digitalmente uns com os outros. Também chama a atenção os 
45% que responderam que, quando aplicável, é possível que seus funcionários executem suas funções de qualquer 
local. É o conceito de trabalho remoto, impensável há algum tempo para bancos e que começa a se consolidar no 
setor, principalmente quando se discute o conceito de banco digital, funcionando praticamente sem agências.

Portanto, a tecnologia digital está claramente impulsionando a comunicação e a colaboração entre os empregados e 
os executivos nas instituições financeiras. As tecnologias digitais são a base para um banco digital.

Figura 6 – Concordância com as principais afirmações sobre a colaboração 

Quando aplicável, os funcionários podem exercer as 

suas funções de trabalho a partir de qualquer local

As tecnologias digitais melhoram a comunicação 

entre os executivos e os funcionários

Nossos funcionários podem colaborar digitalmente 

com outros funcionários, conforme o necessário

Nossos funcionários compartilham seus  

conhecimentos ativamente por meio de plataformas 

de comunidades colaborativas

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

29% 28% 17% 2% 2%22%

32% 35% 15% 5%13%

30% 25% 18% 2% 3%22%

32% 18% 22% 2% 2%22% 2%
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Problemas operacionais

Uma porcentagem muito alta das organizações financeiras (63%) concordou totalmente com a afirmação de que 
uma companhia toma melhores decisões operacionais com base na análise de dados (analytics), apesar de ainda 
não ser tão ampla a adoção dessa tecnologia. Mas isso parece indicar que a utilização de analytics tem potencial 
de crescimento. 

57% das empresas financeiras afirmaram que a maioria de seus processos já está automatizada (atribuindo nota 7 ou 
6 em termos de concordância) e 60% afirmaram monitorar suas operações em tempo real.  

Figura 7 – Concordância com afirmações sobre as atividades operacionais

Nós monitoramos nossas operações em 

tempo real

Nós tomamos melhores decisões 

operacionais devido ao uso de analytics

Nossos principais processos 

são automatizados

Nossos processos operacionais podem se 

adaptar rapidamente às mudanças externas

Nós projetamos nossos produtos e 

serviços digitalmente

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

33% 20% 15%

2%

37% 23% 18%

30%

20%

23% 37% 17%18%

40% 30% 12% 3%

2%

45% 32% 5%15%

15%

2%

3%

3%
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Transformação digital

53% das instituições financeiras concordaram totalmente (atribuindo nota 7 ou 6, onde 7 significa concordo totalmente 
e 1 discordo totalmente) que sua empresa dispõe de uma estratégia para a transformação digital.  Além disso, 
56% concordaram que seus executivos compartilham da mesma visão sobre como o negócio deve mudar com 
essa transformação; e 53% também concordaram totalmente que sua visão sobre a transformação digital envolve 
mudanças radicais se comparadas à forma como a companhia atua hoje. Esse percentual fica acima da média 
quando se analisa todos os setores, o que mostra que a indústria financeira está no vórtice de um processo de 
transição digital acelerada. 

Figura 8 – Concordância com as principais afirmações 

Os diretores e gerentes compartilham da 

mesma visão de transformação digital

Os diretores compartilham da mesma visão sobre como 

o negócio deve mudar, através de tecnologias digitais

Os diretores possuem uma visão de transformação digital que envolve 

mudanças radicais na maneira com que a empresa realiza negócios 

Os diretores possuem uma visão de transformação digital que 

abrange todas as unidades organizacionais internas

Existe um plano geral para transformação digital

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

30% 28% 12% 2%

34% 26%

23%

22%

35% 30% 15%18%

35% 28% 18% 2%

35% 33% 10%13%

2%

17%

5%

2%3%

12% 2%2%2%

2%2%

Portanto, em termos de transformação digital, as instituições já estão fazendo mudanças mais radicais, capazes 
de explorar por inteiro as tecnologias digitais. Isso é enfatizado pelo fato de que 48% dos pesquisados também 
concordaram (pelo menos até certo ponto) que tanto os executivos quanto os gerentes compartilham da mesma 
visão sobre a transformação digital. Entretanto, esse percentual é preocupante, pois indica que menos da metade 
dos bancos tem uma visão única e compartilhada, o que é um entrave para uma transição bem sucedida. É um 
ponto de atenção que deve ser visto com prioridade.
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Uma porcentagem bastante alta (70%) dos pesquisados concordaram total ou quase totalmente (atribuindo nota de 
7 ou 6 em nossa escala) que os cargos e responsabilidades relacionados às iniciativas digitais estão claramente 
definidos dentro da companhia. E metade deles afirmou que suas empresas dispõem de processos para garantir que 
todas as iniciativas digitais estejam alinhadas aos objetivos corporativos.

Figura 9 – Concordância com as principais afirmações sobre a transformação digital

As funções e responsabilidades relacionadas às iniciativas 

digitais estão claramente definidas dentro da empresa

Exigimos justificativas claras para iniciativas digitais

As iniciativas digitais são coordenadas em 

silos como funções ou regiões

As iniciativas digitais são avaliadas com base em um conjunto 

comum de indicadores de desempenho (KPIs)

Existem processos para garantir que todas as iniciativas 

digitais estão alinhadas com os objetivos corporativos

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

22% 36% 8% 2%

50% 15% 12%

28%

20%

25% 39% 18%15%

34% 27% 20%

3%

40% 33%13%

15%

3%

2%2%

2%2%

8% 2%2%2%
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Um pouco mais da metade das instituições também afirmou precisar de justificativas mais claras (business cases) 
para a adoção de iniciativas digitais, enfatizando a implementação controlada das atividades, e que elas devem ser 
coordenadas por todas as funções e regiões. 

A pesquisa também revelou que 57% das organizações concordam totalmente (atribuindo nota 7 ou 6) que estão 
promovendo as mudanças culturais necessárias para a transformação digital (Tabela 1). E 59% concordaram que 
esse aspecto está recebendo os investimentos necessários. Isso denota claramente o nível real de comprometi-
mento com a transformação digital no setor de serviços financeiros no Brasil. Uma outra comprovação é o fato de 
que 57% das empresas concordam que estão investindo nas competências necessárias para viabilizar a transfor-
mação digital e que a alta direção está promovendo uma visão do futuro que envolve o uso das tecnologias digitais 
(60%). Novamente, quando se analisa todos os setores, os bancos despontam na frente em termos de evolução 
para a transformação digital.

Tabela 1 – Concordância com as principais declarações

A empresa está promovendo a 
mudança cultural necessária para a 
transformação digital

Estão sendo alocados fundos 
su�cientes para a transformação digital

Todos na empresa têm a oportunidade 
de participar das discussões em torno 
das iniciativas digitais

A empresa está investindo nas 
competências necessárias

A diretoria da empresa promove 
ativamente uma visão de futuro que 
envolve tecnologias digitais

7 - Concordo

15% 42%

18%

22%

30%

32%

41%

35%

27%

28%

30%

28%

23%

30%

22%

10%

10%

15%

10%

12%

3%

4%

6 5 4 3    2    1
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Os entrevistados concordam, em sua grande maioria (38% concordaram totalmente, atribuindo nota 7, e 23% deram 
nota 6 – Figura 10), que o CIO e outros executivos de negócio compartilham da mesma visão sobre como a TI pode 
ser empregada para aumentar a produtividade de suas operações. Além disso, 65% dos pesquisados concordaram, 
dando nota 6 ou 7 na escala de pontos, que o CIO e os executivos do alto escalão compartilham da mesma visão 
sobre o papel da TI na empresa.

Figura 10 – Concordância com as afirmações finais

O CIO e os diretores possuem um entendimento comum de como a TI pode 

ser usada para aumentar a produtividade das operações da organização

O CIO e os diretores têm um entendimento comum 

sobre o papel da TI na empresa

O CIO e os diretores possuem uma visão comum do papel 

da TI como uma arma competitiva para a empresa 

O CIO e os diretores possuem uma visão comum sobre 

a priorização dos investimentos em TI

O desempenho da unidade de TI atende às necessidades da empresa

Legenda: 7 - Concordo 6 5 4 3 2 1- Discordo totalmente

23% 27% 12%

35% 27% 8%

38%

30%

49% 23% 5%23%

41% 32%

37% 35% 7% 3%18%

22%

63% dos pesquisados concordaram (com nota 6 ou 7) que o CIO e os diretores da empresa compartilham da 
mesma visão sobre o papel da TI como arma competitiva para a organização.

5%
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Conclusão

Essa pesquisa detalhada deixou claros alguns pontos sobre as instituições do setor de serviços financeiros 
do Brasil:

• Conforme demonstrado no estudo que deu origem ao livro Leading Digital, a velocidade de reação à 
transformação digital varia significativamente conforme o setor e a cultura da própria empresa. Variáveis 
como nível de competição, pressão de novos entrantes (como startups) e o nível de amadurecimento 
digital afetam a velocidade da mudança. Uma transformação digital bem sucedida é baseada em duas 
dimensões: numa delas as suas capacidade digitais (base tecnológica) e na outra, as capacidades organi-
zacionais e a liderança do processo. A liderança do projeto deve pertencer à alta gerência, para que toda 
a organização esteja contextualizada na mesma página. Nesse aspecto, os bancos já estão explorando a 
transformação digital e enxergam claramente seu impacto nos negócios atuais e futuros. Na comparação 
com outros setores, os bancos estão bem mais  avançados em relação a esse processo. Claramente já 
enxergam a transformação digital como importante fator de posicionamento competitivo e de facilitação da 
experiência de comunicação com o cliente.
 
• O estudo mostrou claramente que, para todos os setores, o uso de tecnologias móveis e mídias sociais 
ainda é predominantemente uma ferramenta unidirecional. Um dos mais visíveis aspetos da transformação 
digital são as formas inovadoras de engajamento com os clientes - e a mobilidade e as mídias sociais 
potencializam novos e mais intuitivos e amigáveis meios de engajamento. O fato dessas tecnologias ainda 
serem basicamente unidirecionais, demonstra um amplo espaço potencial para futuros desenvolvimentos. 
Os bancos, especificamente, precisam explorar mais as personalizações que as comunicações móveis 
possibilitam, criando engajamentos customizados com seus clientes. Nunca é demais lembrar que o 
tempo e a flexibilidade para o atendimento dos clientes pertencentes à geração digital é fator decisório para 
sua fidelidade que, por natureza, já apresenta uma enorme dificuldade de se prender a um único forne-
cedor por tipo de produto e serviço consumido. Fica aqui um ponto de atenção: se a retenção das novas 
gerações está diretamente relacionada às características fornecidas pelos dispositivos por eles explo-
rados, então devemos estimular cada vez mais a pluri utilização de diferentes ambientes de mobilidade e 
redes sociais como hospedeiros de novas aplicações, que levarão os produtos e serviços financeiros para 
o convívio diário - e sem dúvida mais agradável - que os tradicionais canais.

• Da mesma forma, analytics está sendo utilizada, principalmente, para entender melhor as necessidades 
dos clientes, mas ainda não está permeada pelas áreas operacionais. Também mostra um espaço potencial 
bastante amplo de desenvolvimento futuro.  Aliás, o uso de analítica e algoritmos deve ser considerado 
aplicação de missão crítica nas empresas e não uma iniciativa periférica. Estamos imersos em um oceano 
de dados e ainda pouco uso fazemos deles. Estimativas apontam que em 2020 estaremos criando 73,5 
zettabytes de dados ou 73 seguido de 21 zeros. Os resultados da aplicação de algoritmos mostram que 
se conseguem bons resultados em praticamente qualquer situação, quando permeado pelas áreas opera-
cionais. Por exemplo: um estudo conduzido nos EUA pela American Psychological Association, analisando 
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17 casos de estudo de práticas de contratação por grandes empresas, mostrou que o uso de algoritmos 
vencia as melhores práticas (geralmente baseadas na intuição) por 25%, quando considerado o sucesso 
da contratação. Ou seja, o acerto da contratação do novo funcionário na empresa. 

• Embora os pontos de vista sobre a transformação digital pareçam estar bem definidos em muitas insti-
tuições, o compartilhamento e a promoção de um entendimento comum (tanto horizontal como vertical) 
em toda a organização mostra ser um grande desafio, inclusive para os bancos.  A comunicação e o 
envolvimento dos funcionários, em vez de ser encarado como um alavancador para a transformação 
digital, muitas vezes é visto como um fator limitante. Isso é interessante, pois mostra um conflito com a 
proposta de adoção de tecnologias digitais para promover colaboração interna.  Apenas quando todos 
os principais componentes de uma organização (ou seja, sua cultura, pessoas, estrutura organizacional 
e processos) estiverem alinhados com os mesmos objetivos, é que a transformação digital ocorrerá com 
sucesso.

• Apesar de concordarem que a transformação digital é essencial para o posicionamento estratégico do 
negócio, as empresas, em sua maioria, ainda precisam melhorar a maneira como a estão implementando. 
Apenas a introdução de novas tecnologias não será suficiente. O importante não são os procedimentos, 
mas o como usar as tais inovações. As tecnologias não são objetivos em si, mas a maneira como são 
utilizadas para redesenhar processos e criar novos e mais consistentes modelos de engajamento com os 
clientes é que fará a diferença. É necessária uma visão comum, que permeie toda a organização e que 
demonstre de forma inequívoca que a transformação digital não é uma opção, mas imperativa.

• Fazer a transição para o mundo digital não é questão de opção. É pura sobrevivência. Na verdade, 
para as corporações tradicionais, criadas antes da Internet, com modelos de negócio estabelecidos e 
sólidos, fazer esta transição, pensar e agir como uma organização digital não é tarefa simples. Segundo 
uma pesquisa realizada em fins de 2015, nos EUA, pelo MIT Center for Digital Business, empresas que 
investem numa cultura digital tem desempenho financeiro superior às que não investem. Os números 
mostram que as empresas digitais superam a média do mercado em 9% no faturamento e em 26% 
na lucratividade. Apesar disso, entre as grandes companhias do mundo, a estrutura que possibilita o 
negócio pensar digital ainda é pequena. Apenas 20% dos conselhos de administração têm um membro 
responsável pela estratégia digital e apenas 10% das empresas tem diretores responsáveis por ela. O 
processo de consolidação de conceitos, como bancos digitais, passa por uma mudança significativa de 
mentalidade: de bancos que usam intensamente a tecnologia, para empresas de tecnologia que prestam 
serviços financeiros. Em absoluto é uma simples mudança de mindset, mas o cerne do conceito dos 
bancos digitais.  As instituições tradicionais são organizadas em volta de dinheiro físico e suas agencias. 
A ideia de um banco realmente digital rompe com esse movimento branch centric, que persiste desde 
a abertura das primeiras casas bancárias que datam de muitos séculos atrás. Os bancos digitais se 
organizam em torno de seus clientes, onde a existência de agencias físicas é resultado de apenas uma 
imposição da autarquia controladora. Assim sendo, em sua grande maioria, dispõem somente de uma 
única agencia física. Esta mudança, do mundo de tijolos e concreto para o mundo virtual, exige trans-
formações estruturais nas organizações financeiras e levam a movimentos, algumas vezes associados a 
situações de mercado, que possibilitam uma forte contração na rede de agências.
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• Poucas instituições poderão se transformar numa pure play digital como um Google, Spotify ou Uber, 
por exemplo. Portanto, deverão adotar a digitalização de forma integrada com o mundo atual. Para isso, 
é necessária uma estratégia digital que permita incluir relevantes capacidades digitais em seus produtos 
e serviços, talvez até canibalizando muitos deles. Entretanto, pensar e agir digital não é apenas questão 
de adotar tecnologias de forma massiva e espalhá-las pela organização. É uma maneira que envolve 
mudanças nas estruturas organizacionais, nos seus talentos, indicadores de desempenho, modelos de 
governança e na sua relação com seus clientes e ecossistemas. Aprender com as empresas nativas 
digitais é um bom caminho a trilhar. Não que necessariamente serão iguais, mas muitos de seus modelos 
deverão ser incorporados para que a transformação digital realmente ocorra.

• Nos próximos dez anos, indústrias, economias e provavelmente sociedades inteiras serão transformadas 
pela inundação de novas e disruptivas tecnologias, que até recentemente pareciam existir apenas nos 
filmes de ficção científica. Agora, já estão se disseminando rapidamente e redesenhando setores por 
inteiro. Fazer a transição dos processos e modelos de negócio para o mundo digital é desafiador. É 
imperativo, não uma questão de opção. Apesar da ampla maioria das empresas financeiras concordarem 
que a transformação digital é essencial para o posicionamento do negócio como um todo, muitas ainda 
precisam melhorar a forma como estão implementando e usando as tecnologias digitais para se comunicar 
com os clientes e aumentar seus ganhos de produtividade. 
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Metodologia

Em julho de 2016, a Coleman Parkes Research, empresa independente de pesquisas sediada no Reino Unido, 
realizou, a pedido da Capgemini, uma pesquisa sobre a maturidade digital das empresas no Brasil.  
Todos os pesquisados pertenciam ao primeiro escalão das empresas ou se reportavam diretamente a esses 
executivos (gerente e líderes de TI, gerente de vendas, etc.).

Todas as perguntas exigiam respostas baseadas em uma escala de sete pontos, sendo 1 a mais negativa e 7 a mais 
positiva.  Este relatório resume os resultados de todas as entrevistas, sendo, portanto, baseado em um universo de 
60 executivos provenientes do setor de Serviços Financeiros.  Em alguns itens analisados, os resultados mostrados 
nos gráficos foram arredondados. 
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