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nestA eDIção

CLIente semPre tem razão CestAs De VAntAgens

Assim como o segmento varejista, as instituições financeiras 
estão em busca do bom relacionamento com o consumidor. 
Para conquistar proximidade, fidelidade

e intimidade entre banco e cliente, o bom atendimento é a
palavra-chave do sucesso.

Mas, nos dias atuais, o correntista evita ao máximo entrar 
em uma agência bancária. A vida moderna abriu outros 
caminhos e novos canais para as transações financeiras. 
Por outro lado, o uso de tecnologias analíticas aumentam as 
oportunidades de entrega de produtos e serviços de acordo 
com o perfil do consumidor.

Para as instituições financeiras, o contato físico entre gerente
e cliente se tornou a pérola do atendimento. Hoje, o Banco do 
Brasil sabe aproveitar este momento único. Com o objetivo 
de apoiar a estruturação da base de dados, o cluster de 
segmentação e a construção das cestas de produtos, a 
companhia adquiriu as soluções analíticas de Customer 
Intelligence do SAS.

O projeto de sucesso proporcionou ao Banco do Brasil
maior rentabilização e aumentou a satisfação do cliente em
receber a proposta de uma verdadeira cesta de serviços e
produtos. A parceria com o SAS fez a diferença nesse processo 
de aquisição de novas tecnologias e permitiu à instituição 
financeira inovação no atendimento.

Nesta edição, o SAS também traz inovação para o 
cenário antifraude. A estratégia será conduzida por três novos 
especialistas contratados para atuar com soluções voltadas à 
prevenção e ao combate a fraudes, nas verticais de finanças, 
seguradoras e governo. 

Boa leitura!
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em PaUTa frAUDes

A contratação de especialistas em fraude nos segmentos de finanças e 
seguradoras tem como meta disseminar o conceito do uso de soluções analíticas 
aplicadas à identificação e à prevenção de fraudes      Por Lé IA  mACHADo

O avanço da tec-
nologia trouxe 
modern idade 

à vida das pessoas, 
porém, o número de 

ações crimino-
sas  também 

avançou dras-
ticamente. Com 

isso, a questão da 
Segurança da Informa-

ção e Prevenção a Fraude ganhou 
grande relevância nas instituições fi-
nanceiras. Segundo dados divulgados 
pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), as perdas dos bancos 
com fraudes eletrônicas aumentaram 
60% em 2011. O prejuízo total das 
instituições foi de R$ 1,5 bilhão. Em 
2010, as fraudes haviam sangrado os 
bancos em R$ 940 milhões.

Outra pesquisa do Centro de Es-
tudos, Resposta e Tratamento de Inci-
dentes de Segurança no Brasil (CERT.
br) apontou um crescimento de 89% 
de notificações de páginas falsas de 
instituições financeiras e comércio 

eletrônico no segundo trimestre de 
2012, frente o mesmo período do ano 
anterior.  Já o número de tentativas de 
fraude na internet no Brasil cresceu 
184%, segundo o próprio CERT.br. 

Para atuar fortemente nesse seg-
mento e ajudar o mercado brasileiro 
na prevenção e combate às fraudes, 
o SAS ampliou a equipe com a con-
tratação de Moises gonçales dos 
Santos, como especialista em pre-
venção e combate a fraudes para 
instituições financeiras e Ricardo 
Stocco Saponara, responsável pela 
área de seguradoras e empresas de 
saúde. O desafio dos especialistas 
é disseminar o conceito de soluções 
analíticas aplicadas à identificação e 
à prevenção de fraudes. 

A iniciativa faz parte da estraté-
gia comercial do SAS de investir em 
conhecimento específico de indústria 
nos setores financeiro e de seguros. 
Como meta, os executivos pretendem 
empregar o conhecimento em com-
bate às diversas fraudes financeiras, 
implementar e gerenciar estratégias 

soLUções AnALítICAs no 
COMBATE à FRAUDE

de prevenção para mostrar que as so-
luções SAS estão prontas para aten-
der à demanda do mercado brasileiro. 
 
EvOLUçãO E MATURIDADE

Segundo Moises Santos, o siste-
ma financeiro brasileiro é reconhecido 
como um dos mais seguros de todo 
mundo, possui controles bastante 
completos e relativamente elaborados. 
Entretanto, os fraudadores nacionais 
desenvolveram uma capacidade no-
tável para entender, encontrar vul-
nerabilidades e se adaptar às novas 
tecnologias. “Esse indivíduo, de índole 
questionável, vem trabalhando cons-
tantemente na criação e evolução das 
técnicas de fraude. Além disso, ele 
também amadureceu, aprendeu a ob-
ter mais recursos, em maior volume e 
tem inteligência intelectual para fraudar 
informações e conseguir vantagem so-
bre elas”, declara.

Já o mercado de seguros no Brasil 
ainda tem um caminho de maturidade 
para percorrer, segundo Ricardo Sapo-
nara. “Os sistemas atuais de detecção 



nas empresas são reativos, baseados 
somente em regras rígidas, que por 
detectar somente os tipos de fraudes 
passadas, são ineficazes e geram uma 
grande quantidade de falsos positivos 
(casos suspeitos que não são fraudes). 
Quanto mais tempo se leva para reagir, 
mais perdas são sofridas”.

A aplicação de uma solução hí-
brida no processo de prevenção a 
fraudes permite a identificação des-
de fraudes oportunistas até crimes 
organizados, gerando benefício 
direto e significativo no resultado 
operacional das empresas. Melho-
rias como estas também podem ser 
observadas em outros departamen-
tos como de aceitação de propostas, 
concessão de benefícios, monitora-
mento e reporte de casos de lava-
gem de dinheiro entre outros.

Em geral, Ricardo Saponara 
acredita que o cenário atual do Bra-
sil com relação à prevenção é muito 
insipiente. O grande desafio do setor 
de seguros, por exemplo, é aumentar 
o nível de detecção, o que acarreta 
em beneficio tanto para a seguradora 
quanto para o cliente. “Em algumas 
linhas de negócio as suspeitas de 
fraude chegam a representar até 8% 
(pontos percentuais) do índice com-
binado e as empresas não detectam 
nem 20% deste valor. Uma diferença 
de mais de R$ 2 bilhões por ano, sem 
contar os custos operacionais envolvi-
dos com investigações”, diz. 

“O Brasil é um dos mercados mais 
interessantes para trabalhar esse 
tema por dois fatores: os fraudadores 
têm alto grau de criatividade e sempre 
encontram novos meios para acessar 

informações privilegiadas; e nossa 
legislação ainda tem muito a evoluir, 
precisamos de uma tipificação de cri-
mes mais atual e coerente com a re-
alidade enfrentada pelas instituições 
financeiras e clientes. A legislação 
existente é muito branda, pune pou-
co e acaba criando um círculo vicioso, 
atrativo para o fraudador”, completa 
Moises Santos.
 
AçãO pREvENTIvA

A chave do sucesso é a com-
petência na prevenção, detecção e 
investigação das fraudes. As ferra-
mentas tecnológicas têm esse pa-
pel, de atuar em todos os setores 
das organizações. “Não podemos 
subestimar a fraude em um único lu-
gar, canal ou produto, a prevenção 
e combate precisam ser feitos de 
forma generalizada, com sistemas 

voltados para toda empresa. De fato, 
usar a estatística pra prevenir fraude 
está no centro da abordagem do SAS 
e embasa fortemente nossa estraté-
gia como especialistas em cada uma 
das linhas de negócios sob nossa óti-
ca”, aponta Santos.

Os especialistas têm a meta de 
trabalhar todo o portfólio de siste-
mas analíticos, ao lado do time de 
vendas SAS. As ferramentas e so-
luções já são bastante maduras no 
mercado e são extremamente im-
portantes no combate e prevenção 
à fraude. Reduzir a incidência de 
falsos positivos, tornar o processo 
de análise de casos mais rápido e 
eficaz, aplicar regras de extração 
de dados não estruturados, acom-
panhamento ativo de desempenho 
e identificar anomalias são algumas 
características das soluções.  z
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em desTaqUe BAnCo Do BrAsIL

Banco do Brasil desenvolve metodologia para oferta de produtos e 
serviços com uso das soluções analíticas do sAs     Por Lé IA  mACHADo

É 
interessante olhar a força do sistema bancário no 
Brasil e perceber a maturidade conquistada nos 
últimos anos. Passamos por momentos difíceis no 
início da década de 90, com alta taxa de inflação, 
que chegou a bater 80% ao mês; baixa demanda 

por exportações; menos crédito; falta de foco nos investi-
mentos e frágeis recursos internos. Os bancos sofriam com 
aquela economia desestabilizada e mantinham relaciona-
mento distante com os clientes.

Como o cenário econômico é um dos principais fatores 
para o avanço de uma nação, nada mais natural que os 
bancos brasileiros tenham superado aquele período incer-
to de crescimento e conquistado tantos avanços nos anos 
2000. O grande mercado interno do Brasil foi aflorado com 
engrenagens que sustentam a vida civilizada e os bancos 
aproveitaram esse bom momento macroeconômico. Hoje, 
as instituições financeiras vêm colhendo frutos do equilíbrio 
da economia brasileira.

O atual momento é de intensa transformação comercial 
é de boas expectativas de expansão nacional. Mesmo com 
baixa previsão de crescimento do PIB, em torno de 2%, 
o Brasil apresenta um cenário favorável para o sistema 
bancário deslanchar ainda mais as ofertas de produtos 
e serviços. Com o avanço dos meios digitais, os bancos 

CestA Ao gosto 
Do CLIENTE

têm nas mãos ferramentas para a criação de um ambiente 
melhor para os negócios. 

O Brasil está mais rico, as pessoas estão gastando 
mais, os consumidores estão mais exigentes e a internet 
deu um poder imensurável para os cidadãos. O foco hoje 
é trabalhar a estratégia de atuação orientada ao cliente. 



CestA Ao gosto 
Do CLIENTE
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Não só visando a classe A, mas princi-
palmente a classe média brasileira e as 
ascendentes classes D e E. 

A compreensão de determinados atribu-
tos do comportamento do cliente é o prin-
cipal desafio dos bancos nacionais. Evoluir 
na busca de um relacionamento duradouro 
e rentável com os consumidores, tanto os 
novos quanto os antigos, é o melhor cami-
nho a ser trilhado pelos bancos que atuam 
no Brasil. A maneira de trabalhar essa es-
tratégia é usar como aliada a Tecnologia da 
Informação, com o desenvolvimento de pla-
taformas e soluções analíticas que permi-
tem a priorização e otimização de recursos.

Amparado por tecnologias inovadoras e 
integração de processos negociais, o Banco 
do Brasil (BB) intensificou estudos de seg-
mentações de clientes, identificando ne-
cessidades e desejos, a fim de atender as 
expectativas dos correntistas cada vez mais 
exigentes. O objetivo do BB é estabelecer 
relações sustentáveis, aumentara fidelidade 
e a rentabilidade dos clientes por meio da 
oferta de produtos específicos conforme a 
necessidade de cada um.

Para isso, o Banco do Brasil vem in-
vestindo em soluções tecnológicas de alto 
desempenho e contou com a parceria do 
SAS para se consolidar na posição de maior 
banco de varejo do Brasil. As soluções ana-
líticas de Customer Intelligence do SAS de-
ram apoio à estruturação da base de dados 
e cluster de segmentação e à construção 
das cestas de produtos.

CLIENTE DE A a Z
Em 2009, o Banco do Brasil deu início 

ao novo foco estratégico: “A transformação 
do Varejo no BB”. O objetivo é avançar no 
processo de ampliação e fortalecimento do 

relacionamento do banco com seus clientes do mercado de varejo. As-
sim, um conjunto de ações foi implantado para aprimorar modelos de 
atendimento, processos e organização da força de vendas, promovendo 
o aperfeiçoamento do conhecimento do cliente com uso de ferramentas 
de Customer Relationship Management (CRM).

O Banco do Brasil vem buscando maneiras inovadoras para rentabi-
lizar clientes, maximizar receitas, reduzir custos e transformar oportuni-
dades em negócios. O investimento da instituição financeira em estrutura 
tecnológica está apoiado nas tendências de mercado, visando o conheci-
mento do cliente e entrega de produtos e serviços de acordo com o perfil 
do correntista, do investidor ao poupador.

Segundo Luiz Lessa, gerente executivo da Diretoria de Clientes do 
Banco do Brasil, o processo manual na oferta de produtos aos clientes 
que visitavam as agências dificultava o atendimento. “A análise não auto-
matizada do perfil do correntista ficava a cargo do gerente do banco. Ele 
decidia a cesta adequada para o cliente a partir de informações básicas 
no sistema. Mas, nem sempre essa escolha terminava em satisfação para 
o correntista e para o banco”, conta o executivo.

Todo esse processo era demorado e atrasava o atendimento. O Banco 
do Brasil necessitava de uma ferramenta analítica para acelerar o tempo 
da oferta e obter mais assertividade na cesta de produtos. “Por isso, as 
soluções do SAS foram implementadas na plataforma de atendimento 
do BB. Todas as informações do cliente, os melhores produtos e serviços 
que atendam a necessidade dele naquele momento são disponibilizados 
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em desTaqUe BAnCo Do BrAsIL

na tela do gerente. Todo o processo ficou muito mais rápido 
e fácil”, acrescenta Jorge Luiz Henrique, gerente de Divisão 
Arquitetura CRM do banco.

 
FRENTE E vERSO DA SOLUçãO

A satisfação do cliente e a maior rentabilização são os 
principais pontos destacados na iniciativa do BB em investir 
em soluções analíticas. Bem-sucedidas são aquelas orga-
nizações que entendem a importância financeira de seus 
clientes, identificam oportunidades e conseguem tomar de-
cisões apropriadas no momento correto. Com a nova plata-
forma, o gerente do banco sabe exatamente quais produtos 
e serviços pode ofertar ao correntista.

Após a elaboração de um diagnóstico do relacionamen-
to do cliente pessoa física, o Banco do Brasil identificou 
a necessidade de desenvolvimento de uma metodologia 
que viabilizasse processos de negócios mais produtivos e 
dinâmicos, calcados nos princípios do CRM e inteligência 
analítica. O principal objetivo foi potencializar o momento 
do atendimento e reverter em vendas o contato na agência, 
sem perder o foco no cliente.

O processo de CRM no Banco do Brasil, internamente 
denominado Conhecimento do Cliente , está estruturado 
conforme sugerido pela Consultoria Accenture, em qua-
tro passos básicos, organizados por grau de dificuldade 
e complexidade: identificação, diferenciação, interação e 
personalização do cliente.

Essa gestão é ancorada em tecnologias interativas 
como web, callcenters e ferramentas de automação da 
força de vendas. O grande desafio do Banco do Brasil na 
implantação do CRM para seus 55 milhões de clientes é 
gerenciar, manipular e analisar um grande volume de da-
dos estruturados e não estruturados, para transformá-los 
em oportunidades negociais, o que só é possível com a 
utilização das soluções analíticas do SAS.

“As ferramentas estão 100% implementadas e disponí-
veis para todos os gerentes bancários do Banco do Brasil”, 
conta Isabella Fregonasse, gerente de Divisão Modelos 
Estatísticos. “O desenvolvimento demorou aproximadamen-
te cinco meses. Fizemos pilotos e testes de avaliações 
para consolidação da solução e da metodologia. Usamos 

técnicas de estudos de mercado, pesquisas qualitativas e 
quantitativas”, acrescenta.

Segundo Jorge Henrique, foram escolhidas algumas agên-
cias da cidade do Rio de Janeiro para essa etapa de teste e 
validação. A ideia era validar os processos internos, eficiência 

“Estamos sempre buscando novas 
ferramentas e acompanhando as 
transformações do mercado. A parceria 
com o SAS é importante nesse momento 
de mudança e adaptação às novas 
tecnologias” Luiz Lessa, gerente executivo 
da Diretoria de Clientes do Banco do Brasil
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O ABC DA EFICIêNCIA

Como CADA fUnCIonárIo AVALIA QUAL ProDUto ofereCer? Quais informações são essenciais para identificar o cliente 

e seu perfil? As respostas a esses questionamentos foram representadas em curvas que reproduziram estatísticamente 

a forma observada de realização das ofertas. Dessa forma, foi possível construir uma ferramenta de Crm que indica a 

próxima melhor oferta para o cliente, chamada internamente de esteira de Abordagens.

o PrInCIPAL oBjetIVo é CrIAr Um meCAnIsmo AnALítICo que possibilite diferenciar os clientes permitindo uma abor-

dagem personalizada para ajudar os mais de 100.000 funcionários,das 5.000 agências do Banco do Brasil a transformar 

cada atendimento em uma oportunidade real de geração de negócio. 

A ferrAmentA é Um moDeLo InoVADor de sequenciamento de ofertas e compõe os seguintes atributos:

• Qualidade: indica o que o cliente tem mais chance de comprar

• Desempenho: maior agilidade na concretização dos negócios

• Confiança: transmite segurança pela assertividade das ofertas

• Inovação: identifica padrões de comportamento individualizados

• Efetividade: satisfação e rentabilização do cliente

ContAnDo Com As soLUções sAs, que permitem a aplicação de sofisticadas técnicas estatísticas, o Banco do Brasil se 

tornou mais eficiente no atendimento ao cliente ao indicar ofertas mais adequadas de forma personalizada e rentável. A 

implementação da ferramenta foi essencial para obtenção de vantagem competitiva, além de auxiliar o BB a alcançar as 

taxas de resposta maiores do que o padrão. Hoje, a cada cinco ofertas realizadas, um negócio é concretizado com sucesso. z

operacional e buscar a satisfação do cliente. “Na pesquisa 
quantitativa, avaliamos se a oferta dos produtos destina-
dos para um determinado perfil de cliente era realmente 
válida e se o correntista aprovou a iniciativa. Chegamos a 
ligar para alguns clientes e nos certificar de que o atendi-
mento recebido e os produtos eram condizentes com suas 
necessidades. Todas as validações foram comprovadas 
positivamente”, comemora o gerente.

Segurança, alto desempenho, facilidade de nave-
gação e confiança nos resultados são os principais be-
nefícios destacados pela equipe de Luiz Lessa. Além 
disso, as ferramentas do SAS permitiram ao Banco 
do Brasil construir o processo de inovação. “Estamos 

sempre buscando novas ferramentas e acompanhando as 
transformações do mercado. A parceria com o SAS é impor-
tante nesse momento de mudança e adaptação às novas 
tecnologias”, acrescenta Lessa.

Com essa nova plataforma, o atual desafio do Banco do 
Brasil é disseminar o conceito de uso das ferramentas analíti-
cas em todas as agências bancárias por meio de treinamento 
e campanhas de conscientização. “A solução já fez tudo para 
o gerente e o atendimento será muito mais fácil e rápido. A 
ideia é aproveitar o contato físico com o cliente e ofertar um 
produto certo. O sistema já processou todas as informações e 
moldou a cesta mais adequada de produtos para o correntista. 
Cabe ao gerente oferecer”, completa o executivo. z
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OPINIÃO

C
omo o termo Fraude é muito 

amplo, nesse artigo vou me con-

centrar na Anatomia da Fraude 

levando em conta a Fraude Ocupacio-

nal, aquela que ocorre por conta de 

um colaborador interno utilizando sua 

posição na empresa para perpetrar a 

ação maliciosa. Esse caso é o mais co-

mumente noticiado na mídia de massa, 

no qual sempre existe mais de um indi-

víduo envolvido. A Corrupção, mais em 

moda do que nunca, é um dos tipos de 

Fraude Ocupacional.

O artigo está divido em três par-

tes: a primeira procura mostrar o que 

leva alguém a perpetrar uma fraude, 

a segunda procura traçar o perfil do 

fraudador e a última  mostra algumas 

formas de combatê-la.

Vamos analisar a primeira parte: 

um dos vários trabalhos desenvolvidos 

pelo especialista em criminologista, o 

americano Donald Cressey, desenvol-

veu o que se convencionou chamar 

de “O Triangulo da Fraude”. Segundo 

Cressey as fraudes ocorrem com três 

vértices atuando de forma harmônica: 

pressão/Motivação: o potencial 

fraudador é movido pouco a pouco, 

seja por desejos pessoais, financeiros 

ou status, por exemplo.

Oportunidade: é proporcionada 

pela empresa devido à ausência das 

melhores práticas com relação ao risco 

de uma fraude. 

Racionalização: a maioria dos 

fraudadores não se vê como um crimi-

noso, mas como uma pessoa honesta 

pega em más circunstâncias. 

Posso, pensando preventivamente 

e evitando a materialização de uma 

fraude, antecipar-me a um possível 

fraudador, conhecendo um mínimo 

que seja do seu Perfil? Não há uma 

resposta de bate pronto para uma 

questão tão abrangente como essa. 

Mas, conhecer melhor o perfil do frau-

dador dentro do ambiente corporativo 

é um caminho. 

A ideia aqui é mostrar a impor-

tância para as pessoas responsáveis 

pela Prevenção da Fraude em uma 

organização, que o estudo e conhe-

cimento do Perfil do Fraudador vão 

auxiliar na construção dos riscos 

da fraude e na implementação dos 

controles mitigatórios necessários. 

Lembre-se, é muito simples: fraudes 

são cometidas por pessoas, preciso 

conhecer ao máximo para prevenir!

Na minha visão, o combate à fraude 

inclui pelo menos três grandes domínios:

ANAtOmIA DA FrAuDE prevenção: é um conjunto de pro-

cessos que agem de maneira pró-

-ativa contra a fraude, incluindo as 

atividades relacionadas à aplicação 

de controles preventivos;

Detecção: é um conjunto de proces-

sos usado nas ocasiões de falhas na 

prevenção ou nos riscos não mitigados;

Investigação: é o conjunto de pro-

cessos relacionados ao esclarecimen-

to do fato (fraude), à determinação da 

autoria, à determinação da motivação 

e identificação dos prejuízos;

O processo de Investigação é um 

caso à parte, pois podem ser con-

tenciosas e gerar intensa pressão. 

Suspeitos e testemunhas reagem de 

forma inconsistente e existe o perigo 

sempre presente de que um erro co-

locará tudo em risco. 

gostaria de salientar a importância 

de se ter uma área estruturada para 

tratar do Combate à Fraude e ilícitos 

assemelhados. Poucas são as em-

presas brasileiras que tem uma área 

dedicada exclusivamente à Fraude. 

Instituições Financeiras e Seguradoras 

encontram-se nessa relação, mas em 

alguns casos bem incipientes, enxer-

gando apenas fraudes externas.

Como conclusão fica um recado 

importante às organizações: a es-

sência de uma fraude bem-sucedida 

reside no fato de pessoas honestas 

não suspeitarem e, caso suspeitem, 

nada façam a respeito. z

o estudo e conhecimento do perfil do fraudador vão 
auxiliar na construção dos riscos e na implementação 
dos controles mitigatórios necessários



Realização Transmissão:Apoio de Mídia




