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Cotado para ser implementado no Brasil em breve, o 5G, 
a quinta geração para redes móveis e de banda larga, pro-
mete trazer grandes revoluções em diversos setores, e nos 
serviços bancários não será diferente.

Se já temos vivido uma nova fase das relações bancárias 
com inovações como o PIX e o Open Banking, a tendência 
é a de que ainda mais mudanças ocorram com o advento 
do 5G, que trará maior amplitude e qualidade de conectivi-
dade ao País.

Para entender mais sobre qual será o impacto do 5G nos 
serviços bancários e financeiros do Brasil, conversamos 
com três especialistas da área. São eles:

Henrique Weber, 
CTO do Banco Bari

Pedro Arruda, 
Diretor de Vendas Corporativas da Accesstage

Eduardo Silva, 
fundador e CEO do Edanbank

Vamos conferir mais sobre o que nossos convidados pen-
sam do tema? Continue lendo este material!

Introdução

https://digital.futurecom.com.br/transformacao-digital/open-banking-impactos-e-oportunidades
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Como 
a cobertura 
digital do 5G auxiliará 
os serviços bancários?
Quando falamos do impacto do 5G nos serviços 
bancários e ações financeiras, a primeira ques-
tão é como a tecnologia auxiliará tais aspectos.

Segundo Henrique Weber, o avanço na conecti-
vidade brasileira trará benefícios tanto na relação 
das instituições financeiras com seus clientes 
quanto na segurança das operações para ambas 
as partes. Ele explica:

“Tempos de resposta baixíssimos, na casa dos 
milissegundos, proporcionarão aos clientes uma 
nova experiência. Transações e mesmo opera-
ções com grande volume de troca de informa-
ções, como o histórico de um extrato bancário 
ou consultas simultâneas em várias origens de 
dados, poderão ser realizadas e apresentadas 
instantaneamente aos clientes.”

Ele complementa: “A segurança tanto para as 
instituições quanto para os clientes será bene-
ficiada - novos e mais precisos mecanismos de 
identificação da identidade do cliente a partir 
de seu comportamento, associado à IA [Inteli-
gência Artificial] e ao Big Data, serão habilitados. 
Espera-se que a Edge Computing, também se 
beneficie por esta alta vazão de dados. Partes do 
código dos sistemas poderão ser migradas dos 
apps para os servidores, protegendo a estratégia 
e segurança.”

Pedro Arruda vai por um caminho semelhan-
te. Segundo ele, “os serviços bancários serão 
beneficiados de diversas formas com uma ro-
bustez maior na segurança , serviços mais per-
sonalizados, um canal mais eficiente de atendi-
mento e uma experiência melhor no consumo 
dos serviços.”

Eduardo Silva, por sua vez, destaca as fintechs e 
neobancos como grandes beneficiários das ino-
vações que o 5G permitirá. Ele explica:

“Já podemos detectar soluções de pagamen-
tos mais sofisticadas que eliminam a utilização 
das maquininhas através do reconhecimento 
facial, plataformas de negociação de duplicatas 
ou tokenização de ativos e contratos em tempo 
real, aceleração do envio de remessas, investi-
mentos de forma global, captação de recursos 
sem envolver grandes instituições financeiras, 
jogos interativos para educação financeira e de-
senvolvimento de profissionais e muito mais, 
deixando a sociedade cada vez mais próxima de 
um mundo sem fronteiras”, elenca.

Ele complementa: “O grande desafio estará em 
preparar a legislação para se desvencilhar de 
modelos ultrapassados de negócios e efetuar 
ajustes que possibilitem uma grande harmoniza-
ção da tecnologia com as regras de mercado.”

https://digital.futurecom.com.br/tendencias/blockchain-vai-mudar-rotina-de-bancos-brasileiros-voce-esta-preparado
https://digital.futurecom.com.br/tendencias/blockchain-vai-mudar-rotina-de-bancos-brasileiros-voce-esta-preparado
https://digital.futurecom.com.br/tendencias/qual-o-impacto-da-blockchain-para-consumidores-varejistas-e-sistemas-bancarios
https://digital.futurecom.com.br/tendencias/tudo-que-voce-precisa-saber-para-entender-fintechs
https://digital.futurecom.com.br/tendencias/tudo-que-voce-precisa-saber-para-entender-fintechs
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Como 
a tecnologia 

wearable será 
útil neste 
sentido?

Como já temos visto, formas de pagamento alter-
nativas ao dinheiro e cartão têm se popularizado 
cada vez mais, e o 5G fará com que tais métodos 
sejam ainda mais eficientes e comuns nas opera-
ções financeiras. Tais avanços também estão em 
objetos de uso, como smartwatches e até cami-
sas.

“Como exemplo pode-se citar a viabilização do 
Gait Analysis para aumentar a segurança. O Gait 
Analysis identifica um indivíduo por sua forma de 
comportamento e locomoção. Desta forma a va-
lidação da identidade dá passos além da biometria 
facial, digital e reconhecimento de íris, sendo pos-
sível saber com quem o smartphone está mesmo 
antes de desbloqueá-lo”, aponta Weber, do Banco 
Bari.

Pedro Arruda, da Accesstage, destaca outras facili-
dades que o 5G trará neste sentido, o que permiti-
rá com que a forma com as quais pagamos com-
pras, contas ou realizamos transações seja cada 
vez mais otimizada.

Eduardo Silva, do Edanbank, vai além, destacan-
do tecnologias que já estão sendo desenvolvidas 
(e até aplicadas em outros países) e que devem 
chegar por aqui em breve, especialmente com o 
avanço do 5G no País.

“Você já imaginou ter em sua camisa um sistema 
que possibilite pagar suas contas em um estabele-
cimento, um capacete que possa apresentar no vi-
sor o mapa e localização e outras tecnologias que 
eliminem a necessidade dos smartphones, que 
ainda causam limitações pelo tempo de carga e 
geram lixo eletrônico com suas baterias? A tecno-
logia wearable poderá chegar a esse ponto e con-
tribuir inclusive com um mundo mais conectado 
e sustentável”, aponta o executivo.

“As tecnologias wearable e 5G ficam mais robustas com os dados 

transacionados de forma mais abrangente, trazendo possibilidades 

de segurança e transações mais sofisticadas para o usuário final. Um 

exemplo é a autenticação mais segura, que possibilita a abertura de 

novas formas de pagamentos e recebimento e serviços baseados 

no consumo realtime e perfil amplamente demonstrado com dados 

gráficos e ofertas na ponta e no momento da transação”, observa.



Qual será o papel do IoT 
nas agências bancárias?
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No meio dessa questão, fica a dúvida: as tra-
dicionais agências bancárias, as quais muitos 
clientes ainda recorrem, continuarão sendo im-
portantes? E como a Internet das Coisas (IoT) 
poderá ser aplicada neste contexto?

Para Arruda, o segredo pode estar justamente 
na tecnologia, por meio de agências virtuais. 

“A tecnologia fica cada vez mais transparente 
e menos evasiva como no uso de senhas, digi-
tais, cartões e etc. Em 2021 haverá mais de 25 
bilhões de objetos conectados IOT, segundo o 
Gartner, Por que não uma agência  em realida-
de virtual em qualquer lugar?”, questiona.

Silva, por sua vez, destaca que a pandemia da 
Covid-19 já fez com que muitos usuários de 

serviços e instituições financeiras optassem, 
cada vez mais, pelas opções digitais. Segundo 
ele, tais escolhas devem se intensificar com o 
5G e o avanço da conectividade:

“Com a pandemia, muitos consumidores pas-
saram a preferir instituições que utilizam em 
maior grau estruturas de IoT, Ia e touchless, ou 
tecnologia sem toque, possibilitando cada vez 
mais uma relação mais próxima com equipa-
mentos sem o contato entre pessoas”, reflete. 

Ele completa: “Essa mudança de comporta-
mento é um processo evolutivo que deverá ser 
ainda maior nas próximas gerações, que avan-
çarão preparadas para essa relação mais tecno-
lógica e menos sensorial.”
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Como a personalização 
da comunicação por 
dados ajudará os 
serviços financeiros?
O uso de dados também tem se tornado um im-
portante fator nas mais diversas áreas, e no setor 
financeiro isso também é extremamente impor-
tante. 

Levando em conta e respeitando todas as diretri-
zes da LGPD, é possível utilizar essas informações 
de forma benéfica, oferecendo serviços mais efi-
cientes e permitindo aos clientes experiências di-
gitais mais assertivas. Weber elenca algumas des-
sas possibilidades:

Mais flexibilidade para a disponibili-
zação de ATMs, que passam a ter o 5G 
como opção de infra de comunicação;

Links 5G como parte de circuitos 
SDWANs, compondo a estrutura física 
de comunicação corporativa, com alto 
desempenho e disponibilidade.

Personalização de serviços sem preceden-
tes, aumentando a satisfação dos clientes, 
pois passam a ver conteúdos relevantes 
para seus objetivos individualizados;

Prevenção em tempo real de fraudes;

https://digital.futurecom.com.br/conectividade/e-possivel-garantir-protecao-de-dados-em-caixas-eletronicos
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Para Silva, as facilidades que as inovações apresen-
tam não devem deixar de lado o cuidado com as-
pectos negativos que possam surgir como efeito 
colateral de seu uso.

“Essa personalização, apesar de confortável, po-
derá representar diversas armadilhas, entre elas 
o conhecimento de outras ofertas e soluções, li-
mitação do desenvolvimento pessoal e visões de 
realidades diversas e complementares, o que em 
última instância poderá levar a potencialização de 
bolhas sociais por estilos, a falta resiliência ou até 
mesmo de empatia ou intolerância com a diversi-
dade”, diz.

Ele destaca ainda que, em sua visão, as empresas 
precisam se atentar e levar tais questões a sério 
para oferecer um serviço que seja, além de efi-
ciente, humano e cuidadoso.

“As empresas e  instituições financeiras possuem 
um grande desafio em não exagerar no processo 
de comunicação personalizada para que a socie-
dade possa manter acima de tudo sua humanida-
de”, complementa.

Arruda vai em uma linha semelhante, observando 
que, apesar de fornecerem grandes vantagens, os 
dados não devem ser o único caminho, pois, para 
uma instituição se destacar , é preciso olhar e ofe-
recer serviços aos clientes de forma personalizada.

“Na medida da adoção da tecnologia, dados ri-
cos serão adicionados ao cluster de informações, 
como comportamento, consumo, preferências , 
horário, regiões até mesmo expressões faciais – 
isso tudo em tempo real, permitindo os algoritmos 
serem mais assertivos cada vez mais personaliza-
dos e não mais globalizados e estatisticamente 
apresentados, mas sim de pessoa para pessoa”, 
explica.
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Como o 5G mudará as 
operações de aplicações 
financeiras?
Como vimos, são diversos os benefícios que o 
5G trará na forma como oferecemos e consu-
mimos serviços de instituições bancárias e finan-
ceiras em geral. Mas, afinal, o que vai mudar com 
a adoção da nova tecnologia de conectividade?

“Uma alta velocidade de transferência de dados 
ajuda diretamente a fornecer informações mais 
precisas e atualizadas aos investidores. Mudan-
ças de mercado poderão ser consideradas ins-
tantaneamente, sugerindo ações a serem toma-
das pelos clientes. Por fim, mas não limitando-se 
a isso, empréstimos e financiamentos devem ser 
impactados positivamente, acelerando o tempo 
para sua efetivação”, diz Weber.

Arruda arrisca-se a “prever” algumas dessas mu-
danças, com os devidos cuidados que a tecno-
logia e mudanças de comportamento sociais 
pedem.

“Obviamente que todo exercício de previsão de 
futuro tem boas chances de erros, mas o que 
seguramente podemos afirmar é que com mais 
dados e melhor clareza será mais fácil identificar 
o que precisa ser feito para tomar a decisão mais 
correta. O 5G muda esse contexto”, afirma.

Silva concorda, destacando ainda “maior veloci-
dade de operações” e “processamento de ser-
viços financeiros” como aspectos importantes 
que serão alterados com o avanço tecnológico, 
o que impactará em mais facilidades e agilidade 
tanto para as empresas quanto para os consu-
midores.
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