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RESUMO 

O conceito de Inteligência Artificial (IA) ganhou destaque em um cenário de forte 

desenvolvimento tecnológico. O avanço acelerado do volume de dados e algoritmos trouxe uma 

série de mudanças para a sociedade, especialmente para organizações de diferentes segmentos. 

Sendo assim, o trabalho apresentado tem o objetivo de identificar a influência da IA no setor 

bancário, analisando os fatores críticos da implantação, bem como as vantagens competitivas 

das principais ferramentas utilizadas nesse processo. Para a sua realização, a metodologia 

adotada foi a qualitativa do tipo exploratória e descritiva. Para coleta de dados e esclarecimento 

detalhado sobre o tema, foram realizadas pesquisas e entrevistas com profissionais que atuam 

diretamente com a IA nas instituições bancárias. Os dados obtidos foram tratados e estudados 

por meio da análise de conteúdo. Os resultados, na forma de categorias indicam que o uso da 

Inteligência Artificial agrega valor à marca, gera aumento na produtividade e estabelece uma 

relação de confiança com os usuários. 

 

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Instituições Bancárias; Avanço Tecnológico; 

Vantagem Competitiva. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho trata sobre a Inteligência Artificial nas Instituições Bancárias, cujo 

objetivo é apresentar um panorama sobre as possíveis definições do tema, o surgimento, suas 

aplicabilidades e empresas que utilizam tais ferramentas. 

Pode-se dizer que a Inteligência Artificial (IA) é uma área que é capaz de criar máquinas 

que simulam um ser humano agir. Por meio dela, algoritmos são capazes de aprender, análises 

de cenários podem ser realizadas, problemas são resolvidos por novas perspectivas, os quais o 

processamento humano seria mais lento ou incapaz de raciociná-las. 

A IA já é muito presente no cotidiano de um público específico, sejam estudantes, 

professores ou profissionais que trabalham na área. A união de diversas tecnologias deve 

oferecer três fatores importantes, ou seja, devem garantir a presença de máquinas de grande 

poder de processamento, modelos de dados otimizados que sejam capazes de analisar e 

processar grandes volumes de dados de modo inteligente e, finalmente, informações contínuas 

que permitam que os modelos sejam abastecidos permanentemente (SIGNIFICADOS, 2019). 

Essa combinação produziria informações mais relevantes e ferramentas que melhorariam a 

tomada de decisão e a resolução de problemas (TURBAN, VOLONINO, 2013, p. 246). 

Contudo, Pereira (2019, p. 1), citando Russell e Norwig, indica que as definições de IA, 

encontradas na literatura, podem ser agrupadas em quatro categorias principais. São elas: I) 



 
 

 
 

sistemas que pensam como humanos; II) sistemas que agem como humanos; III) sistemas que 

pensam logicamente; IV) sistemas que agem logicamente. Os itens I e II envolvem pensamentos 

e modos de agir da mente humana, como a formulação de hipóteses; enquanto os itens III e IV 

baseiam-se em matemática e engenharia de dados. Embora pareçam distintas, todas contribuem 

de forma significativa para o desenvolvimento da IA (PEREIRA, 2019, p. 1). 

Com base no exposto até aqui, a questão de pesquisa que se buscou responder é: Qual 

é a importância do uso da Inteligência Artificial nas Instituições Bancárias? O objetivo 

geral da pesquisa é: Conhecer a importância da IA nas instituições bancárias. E como Objetivos 

específicos são: 1) Identificar como a IA influencia na evolução do setor; 2) Analisar os fatores 

críticos da implantação da IA no setor; 3) Identificar as principais ferramentas e tecnologias 

que são utilizadas, verificando suas vantagens competitivas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo apresenta a história sobre o surgimento da Inteligência Artificial seguida 

de sua aplicabilidade, além de abordar questões básicas a respeito do Mercado Financeiro e das 

Instituições Bancárias que são de fundamental importância para a compreensão dos assuntos 

relacionados no contexto deste trabalho.  

 

2.1 SURGIMENTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

As correntes de pensamento sobre a Inteligência Artificial começaram a ser criadas no 

final da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts escreveram um 

artigo sobre como os neurônios poderiam funcionar e para isso, eles modelaram uma rede neural 

simples usando circuitos elétricos. Eles criaram um modelo computacional para redes neurais 

baseadas em matemática e algoritmos denominados lógica de limiar (threshold logic). Este 

modelo abriu o caminho para a pesquisa da rede neural dividida em duas abordagens: uma 

abordagem focada em processos biológicos no cérebro, enquanto a outra focada na aplicação 

de redes neurais à inteligência artificial (DEEP LEARNING BOOK, 2020). E foi justamente a 

vertente associada à inteligência artificial que serviu de suporte para o desenvolvimento deste 

trabalho.  

Nos anos de 1950, Alan Turing publicou um artigo chamado “Computing Machinery 

and Intelligence”, que abordava a capacidade que as máquinas têm de pensar e de serem 

inteligentes. Basicamente, no teste existem dois humanos e um sistema dito de inteligência 

artificial. Um dos humanos é um interrogador, que desenvolve uma conversa (via teclado) com 

o outro ser humano e com uma entidade artificial, a máquina. Caso este interrogador não 

consiga distinguir se está conversando com a máquina ou com o ser humano, isto indica que o 

sistema artificial é inteligente e passou no Teste de Turing (GRANATYR, 2016).  Pereira 

(2019, p. 8) afirma:  
“[...] definiu um comportamento inteligente como sendo a habilidade de um sistema 

alcançar um desempenho ao nível de um ser humano em todas as tarefas cognitivas 

(...) O teste consistia num computador sendo interrogado por uma pessoa, sem que 

esta estivesse vendo que estava ‘conversando’ com um computador ou não” 

Foi em 1956, que o termo Inteligência Artificial foi criado, e suas possíveis definições 

propostas. Nesse meio tempo, surgiram diversos programas de computador que visavam a IA. 

Foram eles: programas de xadrez (Claude Shannon e Alan Turing), programas capazes de 



 
 

 
 

provar teoremas (Alleen Newell e Herbert Simon), programas de GPS (Ernst e Newell), entre 

outros (PEREIRA, 2019, p. 12). 

Responsável pela compreensão da fala humana, tendo várias aplicações o 

processamento natural de linguagem era um dos campos mais promissores do setor de IA. 

Mesmo com muitas expectativas e estudos, na prática, não era tão rápido para acontecer 

aplicações e utilização de IA. Do meio dos anos 70 ao começo dos anos 80, foi vivenciado um 

período sombrio, conhecido como inverno da Inteligência Artificial, uma era de poucas 

novidades, corte nos investimentos e baixa atenção ao setor.  

No começo dos anos 80, Edward Feigenbaum propôs pela primeira vez os sistemas 

especialistas, que são softwares que realizam atividades complexas e específicas de um campo, 

fazendo o papel de humanos, mas com raciocínio bem mais veloz e base de conhecimento mais 

vasta. Esses sistemas aproximaram a IA do mercado corporativo de diversos setores 

(INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2019).  

 

2.1.1 APLICAÇÕES DA IA 
 

Conforme observado anteriormente, os Sistemas de Inteligência Artificial procuram 

simular o comportamento e os padrões de pensamento humano (LAUDON, LAUDON, 2014, 

p. 378). Na tecnologia da IA, são baseadas as técnicas de sistemas especialistas, raciocínio 

baseado em casos, algoritmos genéticos, redes neurais, lógica difusa e agentes inteligentes. O 

termo IA abrange várias tecnologias diferentes e capacidades, tais como: Deep Learning, 

Machine Learning, Vídeo Learning, Natural Language Processing, Neural Networks, 

Computer Vision e Intelligence Automation (ACCENTURE, 2018). 

As aplicações da IA são amplas e envolvem:  

 Sistemas Especialistas: necessidades de processamento das informações não 

numéricas, capazes de apresentarem conclusões sobre determinados temas. Estão 

baseados no conhecimento e projetado para emular a especialização humana de algum 

domínio específico. São construídos por uma base de conhecimento formada de fatos, 

regras e heurísticas sobre o domínio, capaz de oferecer sugestões e conselhos aos 

usuários (GONÇALVES, 2009). 

 Robótica: robôs dotados de IA, capazes de auxiliar humanos em atividades complexas, 

com um nível de eficiência maior, criando um cenário de aumento de produtividade das 

áreas envolvidas. Os avanços nos estudos e a visualização de robôs com IA são 

surpreendentes, e crescem em ritmo acelerado, sendo assim, o futuro parece ser bem 

promissor, ficando em xeque como os desenvolvedores irão lidar com questões éticas 

(NICOLA, ESTIMA, 2018). 

 Processamento de Linguagem Natural: permite ao computador reconhecer comandos 

de voz em uma linguagem natural, podendo ser usada para recuperar informações sem 

digitar comandos ou procurar por palavras chaves. Corretoras de ações utilizam para 

reconhecimento de clientes e outras funcionalidades (PEREIRA, 2019).  

 Ensino: a área da educação é, certamente, uma das áreas que mais se beneficiam com o 

avanço da IA, o modo como aluno e professor interagem foi drasticamente alterado, 

criando um ambiente de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias da semana, oferecendo 

suporte e criando uma interação antes vista somente em salas de aula (STEFANINI, 

2018). 



 
 

 
 

 Agricultura: auxílio ao agricultor, produtor ou engenheiro agrônomo, na tomada de 

decisão, sabendo se é o melhor momento para plantar ou colher, através de projeções e 

gráficos, criados por meio da IA. Já existem plataformas dedicadas para a agroindústria, 

fornecendo dados sobre as características do solo de um determinado local, qualidade 

das sementes que estão armazenadas e previsões meteorológicas, visando a criação de 

um cenário com a maior assertividade possível (STEFANINI, 2018). 

 Saúde e Biotecnologia: neste segmento, a IA auxilia médicos e pacientes a terem um 

diagnóstico muito mais rápido, aumentando, por exemplo, as chances de cura de uma 

determinada doença. Está presente também na criação de cadeiras de rodas controladas 

por meio do olhar, ou até mesmo de uma rede neural, capaz armazenar milhares de 

diagnósticos e processar esses dados em uma velocidade que um médico humano 

dificilmente conseguiria, possibilitando, por exemplo, a criação de um novo tratamento, 

ou de um novo medicamento. Essa é sem dúvida, uma das áreas da aplicabilidade da IA 

que mais utiliza o conceito de Machine Learning, onde a máquina vai aprendendo com 

todas as informações que médicos e pacientes compartilham (LOBO, 2017). 

 Carros Autônomos: com a iminente chegada da conexão 5G, os dados serão trafegados 

com uma velocidade altíssima, e é aí que os carros autônomos irão se beneficiar. A 

Internet das Coisas também facilitará a chegada dessa tecnologia, criando conexões com 

as chamadas cidades inteligentes, onde carros são capazes de interpretar placas de 

trânsito, semáforos e troca de pista em uma rodovia; tudo isso, sem a interferência 

humana. Obviamente que já existem carros que executam as características citadas 

anteriormente, porém, com o 5G e a entrada de grandes montadoras neste segmento, a 

possibilidade de sucesso torna-se ainda maior (MAIA, 2018; GUIMARÃES, 2019).  

 Assistentes Pessoais: capazes de criar reuniões, lembretes e atividades rotineiras, essa 

área da IA possui a famosa Siri da Apple, que reconhece e interpreta um comando de 

voz. Por tratar-se de um claro caso de Machine Learning, este tipo de software é 

constantemente atualizado, visando criar a melhor experiência possível para o usuário 

(STEFANINI, 2018). 

 

2.1.2 MERCADO FINANCEIRO 
 

A IA vem alterando significativamente os modelos operacionais das instituições 

financeiras. Segundo pesquisa divulgada pela PRICEWATERHOUSE (2019), embora todos os 

setores sejam a afetados pela IA, os serviços financeiros deverão ser um dos três setores mais 

afetados. E dentro do setor de serviços financeiros, os bancos se destacam pela rapidez da 

mudança e pela introdução de novas tecnologias. E neste caso, um potencial uso muito relevante 

é o planejamento financeiro personalizado, efetuado por robôs-conselheiros, que tornam 

possível o desenvolvimento de soluções customizadas de investimentos para o mercado em 

massa dos consumidores.  

A IA permitirá que as companhias de serviços financeiros redefinam completamente a 

maneira como trabalham, como elas criam produtos e serviços inovadores e como elas 

transformam a experiência do cliente (ACCENTURE, 2018). E elas estão sofrendo grandes 

pressões competitivas no mercado, pois consideram que a IA é mais do que um elemento 

alavancador de produtividade; ela é um completamente um novo fator de produção. E seus 

resultados podem ser transformacionais. Ao deixar máquinas aprenderem, adaptarem e 



 
 

 
 

melhorar, a IA pode trazer valor excepcional para o negócio e para os clientes, e custos mais 

baixos.  

As tecnologias cognitivas representam uma nova forma de atrair clientes, ganhar 

competitividade e impulsionar a eficiência operacional. Ao mesmo tempo, exigem habilidades 

específicas para lidar com novos modelos de negócios e de colaboração entre concorrentes. A 

IA possibilita que as instituições financeiras se estabeleçam por meio de dados e criem soluções 

colaborativas com o uso de ferramentas disruptivas, para uma maior assertividade, além dos 

prazos reduzidos (DELOITTE, 2019; ACCENTURE, 2018). 

De acordo com o artigo divulgado pela Deloitte (2019), as instituições financeiras serão 

impactas por nove grandes mudanças através da IA. Que são elas: 

1. Dos custos aos lucros: as instituições devem transformar suas atividades de back office 

impulsionadas pela IA em serviços externos, para não serem ultrapassadas em suas 

relações com os consumidores; 

2. Lealdade do cliente: com a erosão de métodos antigos de diferenciação, a Inteligência 

Artificial possibilita que as instituições financeiras deixem de lado a “guerra pelo preço 

mais baixo” e priorizem outras formas de se destacar aos olhos dos clientes; 

3. Financiamento autônomo: experiências futuras dos consumidores serão pautadas pela 

IA, que traz automação para a vida bancária dos usuários e melhor os resultados 

financeiros; 

4. Entraves e soluções coletivas: Soluções colaborativas com base de dados 

compartilhados aumentam o desempenho em operações não competitivas e elevam a 

segurança do sistema financeiro; 

5. Segmentação de mercado: a utilização da IA facilita a busca de clientes que queiram 

comparar custos e serviços, abrindo espaço para novas estruturas inovadoras de nicho; 

6. Acordos de dados: em um ecossistema em que instituições disputam a diversidade do 

uso de dados, a gestão de parcerias com concorrentes potenciais é uma estratégia 

arrojada; 

7. Dados regulamentados: regulamentações sobre a privacidade e portabilidade dos 

dados moldarão a capacidade das instituições financeiras em implantar IA, tornando 

essas regulações tão importantes quanto às normas tradicionais para o posicionamento 

competitivo das empresas; 

8. Encontrar equilíbrio nos talentos: o estabelecimento de equipes com conhecimentos 

em IA será o maior desafio para as organizações e trará riscos para aquelas que não 

acompanharem as transições; 

9. Novos dilemas éticos: comunidades globais têm um interesse comum de mitigar riscos 

advindos do desenvolvimento tecnológico. Ao inserir IA aos processos empresariais, é 

essencial uma análise coletiva dos princípios e técnicas de supervisão de 

regulamentações para endereçar possíveis questões éticas nebulosas. 

 

2.1.2.1 BANCOS 
 

Os bancos têm investindo fortemente em tecnologia para melhorar os processos 

operacionais e o atendimento ao cliente, além de aumentar a segurança. A IA aparece como 

sendo o recurso mais atual que está sendo adotado pelos bancos. No caso brasileiro, as 

principais instituições financeiras do país estão utilizando a IA de duas formas: de um lado, a 

inteligência artificial se expande no atendimento a clientes, com bots e assistentes virtuais, em 



 
 

 
 

contact centers e nas transações bancárias em diferentes canais. De outro, a tecnologia está 

sendo utilizada de maneira inédita em áreas internas dos bancos, tais como o setor de backoffice 

(também conhecido como setor de retaguarda ou de apoio operacional), das operações em uma 

empresa; o setor jurídico, na leitura de contratos, pareceres, usando um conceito de palavras-

chaves, recursos humanos e cadastramento de contas (ESTADÃO, 2019; FEBRABAN, 2019).  

Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banco Original e Banrisul são algumas das 

instituições que já usam a tecnologia IBM Watson (plataforma de inteligência artificial da IBM) 

para atender os usuários em diferentes canais de atendimento ou ainda em áreas de apoio 

(backoffice) (FEBRABAN, 2019). 

Uma das iniciativas digitais mais conhecidas no Brasil é a BIA (Bradesco Inteligência 

Artificial), que usa o Watson. Em 2016, o Bradesco foi a primeira empresa no país a treinar o 

sistema no idioma português para que pudesse interagir, em linguagem natural, com o objetivo 

tirar dúvidas dos funcionários da organização. Com o passar do tempo seu resultado foi superior 

ao estimado, e a BIA foi ficando mais inteligente e o projeto foi expandido: ganhou os clientes 

do banco, que hoje podem tirar dúvidas e realizar serviços com sua ajuda (IBM, 2019). 

A BIA ultrapassou 125 milhões de interações entre clientes e funcionários do banco 

desde a sua implementação (ESTADÃO, 2019). Com poucos meses de treinamento, a BIA já 

entendia 100% das perguntas escritas e 83% das perguntas faladas. A assistente virtual é capaz 

de responder 5 mil perguntas por hora, relacionadas a 60 serviços em média (ELIFE, 2018). 

A taxa de assertividade da BIA é de 95%, sendo que apenas 5% das perguntas recebidas 

exigem uma assistência adicional. Com a BIA, o Bradesco otimizou o atendimento de 

funcionários e clientes de mais de 5 mil agencias. Em alguns casos, reduzindo o tempo de 

resposta de 10 minutos para alguns segundos (ELIFE, 2018). Os bancos que se beneficiarão 

mais da IA são aqueles que estão preparados para repensarem suas abordagens às pessoas, seus 

processos e seus dados (ACCENTURE, 2018). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo está apresentado como foram coletados e analisados os dados, e quais 

processos metodológicos foram aplicados na pesquisa. Optou-se pela abordagem qualitativa 

para coleta de informações devido à complexidade do objetivo de pesquisa e seu foco na 

abordagem sobre o tema proposto. O método qualitativo explora as informações que podem ser 

obtidas pela análise das respostas obtidas. Ele preza mais pela qualidade e riqueza das 

informações apurados e de observações que não podem ser mensuradas em números, sendo 

descritiva (SILVA; MENEZES, 2005). 

Foi utilizada a pesquisa exploratória e descritiva sobre o tema proposto estabelecendo 

suas implicações e correlações na utilização da IA nas instituições bancárias. A pesquisa 

exploratória tem como principal propósito desenvolver, esclarecer e alterar conceitos e ideias, 

visando a formulação de hipóteses para serem utilizados em estudos posteriores, tendo como 

objetivo prover uma visão geral sobre o tema pesquisado (SIGNIFICADOS, 2019).  A pesquisa 

descritiva visa descrever sobre o tema proposto buscando suas variáveis e estabelecendo 

relações com o fenômeno que está sendo pesquisado, utilizando técnicas de coleta de dados de 

maneira padronizada para mensurar as conclusões obtidas na pesquisa (SIGNIFICADOS, 

2019). 

Foram entrevistados quatro profissionais do setor, que atuam diretamente com a 

Inteligência Artificial e possuem experiência no Mercado Financeiro e tecnológico. A 



 
 

 
 

entrevista é uma técnica versátil, pois é realizada por meio de uma conversa entre o pesquisador, 

e o entrevistado, com interesse em obter um conhecimento especializado. É uma técnica útil 

para aprofundar informações que não sejam encontradas em outras fontes, como livros ou 

relatórios oficiais (RAIMUNDO, 2018). As entrevistas foram gravadas com o consentimento 

dos entrevistados. Para a realização das entrevistas foi utilizado um roteiro previamente 

elaborado, com base em uma matriz de validação que consta do Apêndice A. 

Para entendimento do tema, foram realizadas análises e interpretações de pesquisas e 

artigos divulgados no mercado. A técnica aplicada foi Análise de Conteúdo. A Análise de 

Conteúdo engloba um conjunto de técnicas de análise, usada para descrever e interpretar o 

conteúdo de toda classe de documentos e textos, sendo aplicada em pesquisas qualitativas 

(BARDIN, 2016). Segundo a autora, a análise de conteúdo é composta por três etapas: 1) 

preparação do material, a partir da leitura dos textos envolvidos; 2) codificação, em que o 

pesquisador atua sobre os dados coletados; e, 3) interpretação dos resultados. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas quatro entrevistas, durante os 

meses de abril e maio de 2020, mediante um roteiro elaborado previamente. Todos os 

participantes atuam diretamente com IA. O Quadro 1 apresenta a caracterização dos 

entrevistados que participaram da pesquisa. Pelo caráter de confidencialidade das informações 

fornecidas, os nomes dos entrevistados e de suas respectivas empresas foram preservados. 

 

Quadro 1: Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES 

 

  E1 E2 E3 E4 
 

DATA DA 

ENTREVISTA 
07/05/2020 12/05/2020 20/05/2020 22/05/2020  

INICIAIS DOS 

ENTREVISTADOS 
R.S M.D  E.L  F.C  

CARGO 
ANALISTA 

CONTÁBIL 

GERENTE DE 

PESQUISA E 

INOVAÇÃO 

 ANALISTA DE 

PROJETOS 

SUPERVISOR 

DE 

CURADORIA   

 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

ADMINSTRAÇÃO 

DE EMPRESAS 

CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 
 MARKETING  

GESTÃO 

FINANCEIRA  

 

INOVAÇÃO E 

GESTÃO 
WEB SEMÂNTICA NEGÓCIOS 

BANCARIOS 

 

TEMPO NA 

ORGANIZAÇÃO 

11 ANOS E 6 

MESES 

2 ANOS E 4 

MESES 
 10 ANOS  10 ANOS  

Fonte: Próprios autores (2020) 

 

Por meio de entrevistas foram coletadas informações com profissionais que atuam 

diariamente com IA. Todas as entrevistas foram gravadas; posteriormente transcritas e 

separadas pelos principais trechos para formar as Unidades de Registro (UR), conforme 

recomendações de Bardin (2016). 



 
 

 
 

Após a identificação das UR, estas foram agrupadas por similaridade, sendo então 

criadas nove Unidades de Significado (US), também de acordo com as recomendações de 

Bardin (2016).  Por fim, foram definidas cinco categorias (C1, C2, C3, C4 e C5), que alinham 

os trechos de fala ao objetivo do trabalho, conforme apresentado no Quadro 2 a seguir. Essas 

categorias são discutidas na sequência. 

 

Quadro 2: Categorias Formadas 

CATEGORIA UNIDADES DE SIGNIFICADO 

C1 – VANTAGEM COMPETITIVA DOS 

BANCOS QUE USAM IA 

US1 – VANTAGEM COMPETITIVA 

US3 – ACULTURAÇÃO 

US10 - FERRAMENTAS DE IA PARA TOMADA DE 

DECISÃO 

C2 – REDUÇÃO DE CUSTOS COM A IA 
US2 – ASSISTENTE FINANCEIRO 

US4 - CUSTO 

C3 – GANHO DE PRODUTIVIDADE COM 

A IA 

US5 – PRODUTIVIDADE 

US6 – OPORTUNIDADES DE NOVAS CARREIRAS 

C4 – EXPERIENCIA DO USUÁRIO US7 – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

C5 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

US8 – INFRAESTRUTURA 

US9 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 Fonte: Próprios autores (2020) 

 

A categoria C1: Vantagem Competitiva nos Bancos que usam IA engloba as 

vantagens que um banco possui frente a seus concorrentes, segundo Turban e Volonino (2013, 

p. 368-369) vantagem competitiva é a capacidade da empresa em fornecer um valor real ou 

valor percebido pelos clientes, sendo que três características de recursos dão à empresa a 

possibilidade de criar essa vantagem. São elas: recursos valiosos, que é o grau que um recurso 

pode ajudar uma empresa a melhorar sua eficiência ou eficácia; recursos raros, quando são 

distribuídos de modo não heterogêneo em um setor; e apropriabilidade, que se refere à 

capacidade da empresa de gerar lucros a partir dos recursos, sem incorrer em despesas que 

excedem o valor do recurso. Contudo, para que a vantagem competitiva seja sustentável, os 

recursos de uma empresa devem ser de difícil imitação, imperfeitamente móveis e 

insubstituíveis.  

Contudo, observa-se que a vantagem competitiva da IA pode estar se fechando para os 

adotantes iniciais, porque os primeiros adotantes acreditam que a transformação da indústria 

seguirá rapidamente sua própria transformação de negócios, alimentada pela IA. Dessa 

maneira, à medida que as tecnologias de inteligência artificial (IA) se tornam mais fáceis de 

consumir e se integrar em mais produtos e serviços, a vantagem competitiva oriunda das 



 
 

 
 

mudanças precoces provavelmente diminuirá para os adotantes precoces. Eles devem descobrir 

maneiras criativas de manter sua vantagem competitiva à medida que mais empresas entram 

em campo (HUPFER, 2019). 

Assim sendo, a IA tem potencial para agregar valor ao negócio e, portanto, gerar 

vantagem competitiva aos bancos. Para a formação desta categoria foram utilizados os 

seguintes trechos das entrevistas:  
E1: É o banco que tem inteligência artificial, os clientes usam e adoram porque não 

precisam falar com ninguém. Conseguem ver saldo, extrato, suas coisas etc. 

E3: Desde que a gente lançou a nossa inteligência artificial para clientes ela já teve 

uma série de divulgações e propagandas na televisão fora outras mídias, mas eu coloco 

no horário nobre que não é barato para você fazer propaganda, então ela é 

extremamente estratégica também, então eu vejo vantagens e benefícios práticos, 

operacionais e também estratégicos. 

E4: A solução colaborou com a ampliação da marca do banco, colaborou mantendo o 

banco como pioneiro em tecnologia, e certamente colaborou com essa nova geração 

que olha o banco, olha a solução, olha a tecnologia e consegue enxergar no banco uma 

referência que eles veem em outras plataformas. 

A categoria C1 também considera frases sobre aculturação, ou seja, como a mudança de 

cultura pode levar clientes de bancos a utilizarem apps com IA. Para isso, foram observadas as 

seguintes frases: 
E2: Imagine que o cliente tenha alguma dúvida, ele pode ser tão tímido ao ponto de 

não saber quem procurar, ou nem querer ligar para o gerente para tirar uma simples 

dúvida, como: “estou com uma dívida, não sei qual a melhor solução o banco me 

oferece...”, a IA está ali, ele consegue falar com ela de forma prática e do jeito dele. 

E4: Queríamos que os usuários não tivessem receio de perguntar para a máquina, por 

que até então ele tinha contato apenas telefônico, como migrar usuários do telefone 

para máquina sabendo que nem sempre a máquina naquele momento teria a melhor 

resposta e mais assertiva. 

 

Ainda na categoria C1, foram identificados trechos que apresentam ferramentas que as 

instituições bancárias utilizam para a tomada de decisão. Segundo o site Neurotech (2019), a 

IA pode se tornar aliado estratégico na promoção de mudanças positivas nas corporações. E o 

uso da IA permitirá que as pessoas utilizem mais tempo em trabalhos excepcionais, os 20% de 

tarefas não rotineiras que direcionam 80% da criação de valor (ACCENTURE, 2018). É 

necessário, entretanto, acreditar nesta tecnologia como diferencial competitivo, encontrar 

empresas parceiras especialistas na área ou criar um departamento dentro da empresa que 

investigue e proponha inovações. Além disso, é preciso contar com uma liderança executiva 

que saiba equilibrar as necessidades de curto prazo com a visão de futuro. Para isso, foram 

selecionados os seguintes trechos: 
E2: O Google nos chamou e avisou que iam colocar o Google Assistente no Brasil e 

perguntou se a gente queria colocar nosso serviço lá, e é claro que topamos. 

E2: “[...] quando estamos falando de soluções de mercado, elas estão prontas, então a 

gente precisa chegar lá e colocar nosso conhecimento”. 

E3: “[...]ela vem se provando uma ferramenta de qualidade, vem dando os resultados 

que nós entendemos que são adequados [...]” 

E4: O próprio parceiro no início do projeto lá em 2016 que customizou uma 

ferramenta para nós, a ferramenta possuía algumas características, era em inglês, 

baseada em códigos, então para quem iria ensinar a IA naquele momento era 

totalmente inviável. 

E4: “[...] fomos entender o que era IA e a qual caso de uso poderia ser aplicado, eu 

entendi que o maior caso de uso naquele momento era via agencias, testar com os 

funcionários, entender esse processo, aprimorá-los e depois divulgar aos clientes” 



 
 

 
 

E4: Respondendo objetivamente sua pergunta, quando lá atrás nós definimos uma 

ferramenta, o banco identificou que precisava haver uma customização, e eles (IBM) 

customizaram uma interface para nós, assim teve início o projeto. 

 

Finalizando a categoria C1, as observações feitas durante o estudo foi que as instituições 

bancárias possuem parceiros estratégicos que atuam em conjunto no desenvolvimento e 

implantação de soluções baseadas em IA:  
E2: No nosso line, temos várias empresas, então já falamos com várias delas, sobre as 

soluções que elas têm, como por exemplo, o que elas oferecem para substituir a 

solução atual. 

E2: Como a ideia de implantarmos a IA nasceu aqui dentro, é natural que a gente 

busque novas soluções dentro da academia, porém, nada impede que busquemos fora, 

ou seja, temos olhar para a área acadêmica e também na área industrial. 

E3: A IBM foi nossa principal parceira, tanto no fornecimento de tecnologia, quanto 

na consultoria para implementação do projeto e pós projeto. 

E3: A proposta era que a gente criasse uma solução agnóstica, para ela não ser uma 

solução que dependa única e exclusivamente da parceira atual, mas que a gente 

pudesse agregar outros parceiros e até startup’s parceiros. 

E3: Decidimos que a IBM era o player mais evoluído até então, foi através do Watson 

que ela se popularizou e virou esse grande hit em Inteligência Artificial, hoje todo 

mundo fala em inteligência artificial muito pelo que foi feito na época. 

E4: Sim, desde o início nós tivemos o nosso grande parceiro de tecnologia é a mais 

forte desde então, porém não é a única IA por trás da solução, nós trabalhamos 

também com a Alexa que é uma inteligência da Amazon. 

E4: nós temos outros parceiros, nós temos startups de projetos do banco, essa startup 

que nos ajudou a construir toda personalidade por trás da solução. 

 

A categoria C2: Redução de Custos com a IA visa identificar como a implantação da 

IA está reduzindo os custos das instituições financeiras, segundo Gonçalves (2009) uma das 

maiores inovações apresentadas pela Indústria 4.0, a Inteligência Artificial está se tornando um 

assunto cada vez mais popular por sua capacidade de reduzir os custos dos processos da 

empresa. Com a IA, um banco pode esperar economizar de 20 a 25% do custo em todas as 

operações de TI, incluindo custos de infraestrutura, manutenção e desenvolvimento 

(ACCENTURE, 2018). Adicionalmente, Reinicke (2019) afirmou que a automação bancária e 

a IA poderão economizar mais de US$ 70 bilhões aos bancos norte-americanos até 2025. Em 

todo o setor de serviços financeiros, que inclui bancos, companhias de seguros e mercados de 

capitais, a economia pode ficar entre US$ 87 bilhões e US$ 140 bilhões.  

Para a formação desta categoria foram utilizados os seguintes trechos das entrevistas: 
E2: Lembrando que o tipo de algoritmo que a nossa IA usa, se nós temos muitas 

perguntas, é passível de uma máquina resolver muito mais rápido e mais barato do 

que um ser humano, ou seja, podemos empregar o esforço humano em resolver 

questões mais complexas. 

E3: A ideia de qualquer canal personalizado, onde você tem uma pessoa do outro lado, 

seja agência, seja telefone, você tem um custo relativamente grande se comparado a 

canais automatizados. 

E4: A redução de custo são consequências, mas não é o fim, e sim consequências do 

que estamos trabalhando. 

 

A categoria C2 também apresenta frases que identificam a tentativa de transformar a IA 

em um assistente financeiro para seus clientes, tais como: 
E2: Bom, falando especificamente da nossa IA e do que trabalhamos até o final de 

2019, era que viesse a se tornar a assistente pessoal do cliente, que ela evoluísse o 



 
 

 
 

suficiente para aconselhar o cliente a economizar, qual o melhor tipo de investimento, 

análise de transações no cartão que podem ser fraudulentas, mas o objetivo é de que 

ela se torne uma assistente e que o cliente possa confiar nela. Estamos tentando criar 

a melhor assistente financeira para nossos clientes, já que nós somos um banco, então 

vamos entregar a melhor assistente financeira. 

E4: A expectativa é que a solução se consolide como uma assistente digital/financeiro 

e de fato possa aproximar e ser uma ferramenta relevante no cotidiano dos clientes, 

olhando para a frente nós queremos personalizar, fazer com que a solução seja capaz 

de orientar o cliente em uma dúvida no extrato ou recomendar um investimento. 

 

A categoria C3: Ganho de produtividade com a IA apresenta como as instituições 

buscam um salto de produtividade das pessoas incorporando a IA em seus processos. A 

inteligência artificial se apresenta útil em processos, eliminando tarefas necessárias, porém 

repetitivas e que ocupam grande parte do tempo dos profissionais (DEEPIA, 2020). Para a 

formação desta categoria, foram utilizadas as seguintes frases das entrevistas: 
E1: O tempo que a gente perde para responder dúvidas para gerente de agência, 

gerente de departamentos, entre outros é enorme. Com a implantação da IA, 

estimamos um ganho de produtividade que equivale a 17 funcionários. 

E3: Com uma capacidade de atender o número X de agências tendo atendimento 

humano com um número especifico de pessoas, através da Inteligência Artificial eu 

consigo potencializar esse atendimento, você pode abrir até quatro janelas de chat por 

pessoa, e ligação só consigo falar um para um, você já tem claramente aí uma 

limitação de capacidade, então você consegue distribuir o atendimento de qualidade 

para muito mais pessoas, e você aumenta a percepção de qualidade, se você for 

comparar “um para um”. 

E4: Entendo que mudou, a inteligência artificial proporcionou ampliar nossa 

capacidade de atendimento. Enquanto uma pessoa é capaz de responder uma pergunta, 

a solução é capaz de responder a milhares de forma simultânea. Com a solução, 

ampliou nossa capacidade de atendimento que estava represado nas filas das centrais 

telefônicas, e dessas X filas 70% eram questões de orientação que a solução é capaz 

de responder e tratar, isso. Então todos os dias, falando somente de agencias, nós 

temos 40 mil acessos à solução, se não tivesse a solução, isso teria que ser atendido 

por outro canal, que seria o canal telefônico.  Então a capacidade de atendimento e 

produção com certeza aumentou. 

 

A categoria C3 também engloba a criação de novas oportunidades dentro das 

instituições, como por exemplo, o surgimento de novas vagas e ampliação no quadro de uma 

determinada área. Para isso, foram utilizadas as frases abaixo: 
E2: Nosso ponto não foi e não é desempregar pessoas, temos como objetivo fazer as 

pessoas gastarem seu tempo em outras operações, inclusive, melhorar a qualidade do 

atendimento. 

E3: Não houve uma demissão sequer por nós (banco) em função da implementação 

da IA, ela não veio substituindo ninguém, as pessoas que, por exemplo, faziam parte 

da central de atendimento das agências, saíram da central de atendimento para compor 

essa equipe de curadoria, e que mudou a carreira dessas pessoas, elas deixaram ser 

atendentes de uma central e passaram a ser as professoras e professores da nossa IA, 

e mudou drasticamente ali a carreira, criou-se um novo caminho que eles possam 

percorrer e ascender no banco, então você cria vantagem e gera valor sim, tanto na 

carreira das pessoas, quando para usuários internos ou clientes externos, dando mais 

opções de canais de atendimento, canais para distribuição dos produtos e serviços. 

E4: Hoje o setor que treina a solução, possui 50 pessoas, é um setor que antigamente 

não existia. Surgiu essa nova ferramenta, não fez substituir pessoas e sim dar uma 

nova oportunidade de carreira. Além disso, liberou a central de atendimento de ficar 

respondendo perguntas repetidas. 



 
 

 
 

 

A categoria C4: Experiência do usuário traz pontos de vista dos entrevistados em 

como a IA se personaliza para atender seu cliente. Segundo IBM (2019) a inteligência artificial 

está mudando a forma como as pessoas trabalham e vem transformando cada vez mais os 

hábitos de consumo. Almeida (2019) apresentou um argumento informando que dos 73% das 

pessoas com idade entre 18 a 35 anos nos E.U.A. preferem ter seus serviços financeiros tratados 

por grandes empresas de tecnologia (Google, Amazon, PayPal), embora destes, cerca de 60% 

querem que seus bancos compreendam melhor as suas necessidades, assumindo uma postura 

de parceiro financeiro e não de pai financeiro. 

A riqueza de informações à disposição de um banco representa uma vantagem 

verdadeiramente única. A IA pode oferecer insights sobre a vida dos clientes, suas ambições, 

seus sonhos, suas necessidades e seus desafios. E os dados disponíveis nos bancos podem 

alimentar as análises que orientam o desenvolvimento de serviços cada vez mais personalizados 

para os clientes (ACCENTURE, 2018). 

Com isso, foram selecionados os seguintes trechos das entrevistas: 
E3: A IBM veio para nos apoiar na consultoria e tecnologia, e também estavam 

entendendo e aprendendo como o Watson funcionava, foi um negócio muito bacana, 

então estava todo mundo aprendendo junto, como se construía e como fazia, e a 

curadoria nasceu daí você pega pessoas que já conhecem com profundidade um 

determinado domínio de conhecimento e coloca essas pessoas para ensinarem a 

solução, e ensinar na prática, como pegar exemplos das perguntas e as interações que 

essa IA irá receber. Desta forma, a IA toma forma com a experiência totalmente 

voltada para o usuário. 

E4: O primeiro requisito para pessoa ser curadora, ela precisa ter um conhecimento 

muito profundo sobre aquele produto que ela vai ensinar a ferramenta. O segundo 

requisito é a pessoa ser antenada a tecnologia porque ela vai trabalhar com uma 

ferramenta de TI no seu dia a dia, não precisa ser um programador, mas precisa ser 

alguém curioso e que goste, precisa ter o inglês básico, conhecimento no pacote 

Office, linguagem escrita muito boa, porque todo aquele texto vai para o usuário final. 

 

A categoria C5: Segurança da Informação apresenta como as instituições visam a 

segurança de seus dados, principalmente sobre o que inserir ou não no algoritmo de aprendizado 

da IA. Isso pode ser evidenciado em um relatório publicado pela Consultoria Internacional 

KPMG (2019), feita com 43 bancos de varejo, sendo 13 dos quais localizados na Ásia-Pacifico, 

5 na América e 25 na região da Europa, do Oriente Médio e da África, e que indica que no 

período de 2015 a 2018 houve aumento no valor total e no volume total de fraudes externas. 

Em todas as regiões, os bancos pesquisados consideraram os ataques cibernéticos como o 

desafio mais significativo no risco de fraude. Ainda segundo o relatório, os bancos estão vendo 

uma tendência crescente nas fraudes. E consideram ainda que os clientes são fundamentais no 

processo de prevenção e detecção de atividades fraudulentas em suas contas, particularmente 

para reduzir as perdas por golpes. Em relação à fraude interna (KPMG, 2019), o relatório indica 

que os respondentes afirmaram que, globalmente, o custo total, o custo médio e o volume de 

fraudes internas permaneceram iguais ou diminuíram em 2017 e 2018. Outro aspecto relevante 

nessa pesquisa foi que os clientes consideram que é responsabilidade dos bancos impedir 

fraudes de engenharia social em sua conta. Para essa categoria foram selecionadas as seguintes 

frases: 
E1: As informações dos clientes, ainda mais agora com LGPD e tudo mais, o banco 

está se pegando muito a isso. Acho que a parte técnica se resolve fácil, você consegue 

profissionais, você tem até dentro mesmo do banco. Os maiores problemas além da 



 
 

 
 

departamentalização do banco, é regulamentação mesmo. É a burocracia do nosso 

país, não tem como fugir. 

E2: Recentemente implantamos uma solução em nossa IA que permite a transferência 

de dinheiro por comando de voz, e tivemos todo o cuidado sobre o que poderíamos 

enviar ou não para a nossa empresa parceira, pois o motor da nossa IA está em nuvem, 

então, fazer essa transmissão, essa troca de dados exige uma segurança muito forte. 

Se por algum motivo a gente sofra um ataque e neste ataque, com o cruzamento de 

dados, o cliente possa ser identificado, todo o nosso trabalho irá por água abaixo, 

então, tivemos todos os cuidados para passar esses dados para o motor. 

 

Além das questões de segurança, foi necessário um grande investimento em 

infraestrutura, a fim de evitar falhas em protocolos de segurança e por considerar um aumento 

muito grande no processamento de dados. E a infraestrutura, conforme exposto por Turban e 

Volonino (2013, p. 369) está associado aos recursos tecnológicos de uma empresa que podem 

contribuir para a obtenção de uma vantagem competitiva pois uma infraestrutura flexível pode 

levar vários anos para ser alcançada e copiada pelos concorrentes. Para isso, foram selecionados 

os seguintes trechos: 
E2: Se há algo que eu tenho que foram nossas dificuldades, eu diria que quando 

planejamos a implantação da IA em agências, não imaginamos que a demanda seria 

tão grande, ou seja, tivemos que modificar toda a infraestrutura, pois tivemos uma 

explosão de canais, e com toda essa demanda, por sermos um banco grande e 

tradicional, isso impacta bastante, e quem nos ajudou muito nisso foi a IBM. 

E3: Limitando isso somente pela capacidade da tecnologia, eu preciso colocar mais 

processamento, mais servidores na minha infraestrutura, assim eu consigo 

potencializar isso, coisa que eu não conseguiria fazer com atendimento humano. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este trabalho foi desenvolvido com intuito de responder a seguinte questão de pesquisa: 

Qual é a importância do uso da Inteligência Artificial nas Instituições Bancárias? Para ter 

base e resultados, foram realizadas pesquisas e quatro entrevistas, todas com profissionais da 

área de inteligência artificial. Com o resultado obtido, fica evidente que o cenário sofreu 

alterações e o modelo de trabalho foi atualizado. 

De acordo com a pesquisa, foi identificado que os bancos estão investindo 

massivamente na área de tecnologia, tendo como objetivos o ganho de produtividade, criar uma 

nova experiência para seus clientes e fornecer um assistente financeiro capaz de auxiliar pessoas 

em tudo o que envolve suas finanças pessoais, além de sugerir investimentos, personalizando 

uma gestão integrada de investimentos associado ao perfil de cada cliente. 

Destaca-se a vantagem competitiva que IA gera dentro do setor bancário, criando valor 

para as instituições. Foi identificado que as organizações que a utilizam, tiveram um ganho 

considerável na popularidade da sua marca, além da facilidade proporcionada ao cliente final. 

Outro ponto identificado foi o trabalho realizado pelos bancos para implantar esses costumes 

para os usuários internos e externos, transmitindo confiabilidade e segurança na solução e 

instigando o uso diário, mas que tem  

As grandes instituições bancárias possuem parceiros que são referência em tecnologia e 

em inteligência artificial, que facilitou a entrada e a escolha da ferramenta da IA no setor. Após 



 
 

 
 

a escolha da ferramenta definida, as instituições continuam buscando parceiros que acrescentem 

conhecimento e proporcionem uma melhor experiência. 

Outro fator de relevância é a interação entre a IA e os profissionais das instituições. 

Havia um receio entre os profissionais que a implantação da IA substituiria os postos de 

trabalho, porem isto está sendo desmitificado. A solução proporcionou um aumento sensível na 

produtividade e no atendimento, além de permitir que os profissionais que antes atuavam nestas 

frentes pudessem contribuir em ações de maior complexidade, como exemplo dos profissionais 

que atuam na acurácia da IA. 

De acordo com as entrevistas realizadas, foram identificados alguns fatores críticos de 

implantação, um deles é a dificuldade de adaptações da IA com o regionalismo dado à 

diversidade do país e a relação dos produtos e serviços bancários considerando suas 

similaridades. O outro fator crítico é a necessidade de uma infraestrutura que suporte e sustente 

essa solução, garantindo assim o seu funcionamento. 

Os fatores sugeridos para a continuidade de pesquisa neste tema são, o aprofundamento 

da segurança dos dados. Até que ponto a IA pode ter acesso aos dados dos usuários em 

ferramentas externas? Outro fator sugerido é o comportamento dos profissionais que tiveram 

ou podem ter seus postos de trabalho substituídos pela IA e a sua adaptação quando realocado 

em outras funções. Sugere-se também ampliar a amostra da pesquisa, e também realizá-la com 

empresas de outros segmentos do mercado. 
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APÊNDICE A - MATRIZ DE VALIDAÇÃO 

Objetivos da pesquisa Fundamentação 
Pontos de investigação 

Técnica 

de coleta  

Técnica de 

análise  Geral Específicos Teórica 

Avaliar a 

importância 

da IA nas 

Instituições 

Bancárias 

Identificar 

como a IA 

influência na 

evolução do 

setor 

“A nova física nos 

serviços 

financeiros: 

Inteligência 

artificial 

transforma o 

ecossistema das 

finanças” 

(DELOITTE, 

2019) 

1. Você considera que o cenário 

do banco mudou após a 

implantação da IA? Comente. 

2. Houve mudanças na 

produtividade, nos custos e/ou na 

qualidade dos serviços? Caso sim, 

o que mudou? 

3. Pode-se considerar que a IA foi 

responsável por um crescimento 

exponencial na organização? 

4. O que gerou o interesse pela IA 

do setor? 

5. Quais expectativas para os 

próximos anos no setor com a IA? 

Entrevista 
Análise de 

Conteúdo 

Analisar os 

fatores 

críticos da 

implantação 

“Se o 

conhecimento 

pode criar 

problemas, não é 

pela ignorância 

que podemos 

resolvê-los”. 

(ASIMOV, 1972) 

1. Qual fator foi considerado de 

maior criticidade na implantação 

da IA? Como foi tratado? 

2. Os fatores críticos foram 

previamente mapeados? 

3. O custo da implantação já 

gerou retorno? 

Entrevista 
Análise de 

Conteúdo 

Identificar as 

principais 

ferramentas e 

tecnologias 

que são 

utilizados, 

verificando 

suas 

vantagens 

competitivas 

“A inteligência 

artificial está 

mudando a forma 

como trabalhamos 

e vem 

transformando 

cada vez mais os 

hábitos de 

consumo. A nossa 

missão hoje na 

IBM é sermos 

protagonistas na 

reinvenção digital 

dos nossos clientes 

e criar formas 

únicas para 

atender às novas 

expectativas do 

consumidor”. 

(IBM, 2019) 

1. Houve consulta com players? 

2. Como foi definido a ferramenta 

utilizada? 

3. A ferramenta foi definida de 

acordo com a vantagem 

competitiva da organização? 

4. Após a implantação a 

vantagem do seu negócio 

aumentou?  

5. Por fim, gostaria de fazer 

algum comentário sobre a 

entrevista ou de acrescentar algo 

sobre o tema? Entrevista 
Análise de 

Conteúdo 

 


