
Globalcode – Open4education

Transformação Digital – Banrisul
Alexsandro Filippetto

Ranieri Fernandes



Globalcode – Open4education

Doutorando em Computação Aplicada

Mestrado em Computação Aplicada

Graduado em Ciências da 

Computação

20 anos com desenvolvimento de 

software

Líder na transformação ágil em uma 

segunda organização de grande porte, 

atua também como professor e 

pesquisador na área de computação 

ubíqua.

Gerente Executivo de Transformação Digital 

do Banrisul

30 anos com desenvolvimento de software

Atua em projetos no Sistema Bancário em 

nível nacional

Lidera iniciativas de Metodologias Ágeis e 

Blockchain no Banrisul.

Liderou times de pesquisa e inovação, 

arquitetura e desenvolvimento de 

frameworks para Mobile, Web, Serviços, 

ATM, entre outros

Alexsandro Filippetto Ranieri Fernandes



Banrisul



Banrisul

▸ Maior Banco regional do Brasil

▸ Fundado em 1928

▸ Aproximadamente 12000 funcionários

▸ 6º maior Banco do Brasil com 536 agencias

▸ Presente em 430 cidades

▸ 4 milhões de clientes

Abril/2018





dos usuários de 
Internet se 
conectam todos 
os dias

utilizam redes sociais 
ao menos uma vez por 
semana

da população 
mundial está online

97% 70%77%

assistem vídeos em 
smartphones

da população tem 
smartphone

usam smartphones 
para entrar nas 
redes sociais

41%75% 71%

pesquisam online 
antes de comprar

são omnicanal ao 
comprar

das vendas online 
são feitas usando 
dispositivos móveis

68% 52% 24%

FONTE: McKinsey Research & Information

Vivemos em um mundo Digital



PF e PJ

dos Millenials espera 
abandonar bancos nos 

próximos 5 anos.

1/3

Tem interesse em ter 
sua própria empresa no 

futuro.

84%

Características do Cliente

Agências

Usuários diretos e 
indiretos dos serviços 

desenvolvidos.

12.000

Agências impactadas, 
colaborando para o 
alcance de metas.

+500
Cliente



Banrisul Digital

▸ Minha Conta

▸ Afinidade

▸ Meus cartões

▸ Banrisaque

▸ Vero Pay

▸ Abertura de Conta

▸ Resolva Dívidas

Place your screenshot here



34%

18%

14%

12%

7% 7% 6%

<1%

65 Milhões

Banrisul Digital

de transações

700 Mil
clientes





Primeiros Passos

▸ A Unidade foi criada em 
Fevereiro de 2018, derivada da 
necessidade de fortalecer o 
processo de Transformação 
Digital do Banrisul.



Abertura de Conta
Agência

Recuperação de
Créditos

Primeiros Passos: Jornadas



Vídeo 1



14

Cliente no centro de 
todas as decisões

Autogestão, confiança e 
facilitação

Entrega de valor contínua 
baseada em um rápido 
feedback

Abertura e confiança com 
abertura e colaboração

Mentalidade de "fracasso 
rápido" e abertura para 
aprender com os erros

Decisões e fatos 
baseados em dados reais

Comportamentos

Mentalidades

14

Princípios da Transformação Digital
no Banrisul



15

Situar o cliente no 
centro é um passo 
fundamental para que a 
organização entenda e 
mentalidade Ágil 

A filosofia "centrada no 
cliente" oferece um 
propósito para todas as 
áreas da organização

Somos totalmente 
dedicados aos 
nossos clientes?

1

CLIENTE

15
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As formas de pensar e as 
estruturas de gestão 
tradicionais não têm o 
que uma organização 
Ágil necessita

Estamos 
empoderando 
nossas pessoas?

2

16



17

Uma cultura de entrega 
de valores contínua é 
fundamental para o 
sucesso na adoção de 
uma cultura Ágil

Estamos 
entregando valor de 
um modo rápido, 
contínuo e 
sustentável?

3
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Estar aberto a 
experiências e aprender
com os erros são 
elementos 
fundamentais da 
cultura Ágil

Estamos dispostos 
a fracassar 
rapidamente e a 
aprender com 
nossos erros?

4
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19

Em um contexto de 
cultura Ágil, as 
informações e os 
aprendizados devem ser 
de propriedade de todos

Estamos 
compartilhando 
nosso conhecimento 
de maneira aberta, 
direta e honesta?

5
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Atualmente, há cada vez 
menos espaço para 
decisões baseadas 
exclusivamente em 
"pressentimentos"

Baseamos nossas 
decisões em 
dados e 
informações reais 
e relevantes?

6

20













Times Multidiciplinares



Vídeo 2



Abertura de Conta
Agência

Recuperação de
Créditos

Segunda onda: Jornadas



Abertura de Conta
Mobile

Abertura de Conta
Agência

Recuperação de
Créditos

Credenciado 
Vero

Segunda onda: Jornadas



Transformando 
o Banrisul

▸ 9 unidades
▸ ~200 colaboradores
▸ Novos produtos
▸ Impactando em 

clientes, agências...



Vídeo 3
Transformação das diferentes áreas do Banrisul



Limites de
Crédito

Agronegócio
(2 squads)

Banrisul
Digital

Terceira Onda: Novas Jornadas
Marketing 

Digital





To be continued...

▸ Expansão das jornadas

▸ Disseminação da cultura

▸ Uso da metodologia em 
outras unidades

▸ Novo espaço físico



Obrigado!




