
 
 

 
 
SEGURANÇA DIGITAL E PRIVACIDADE NO SECTOR BANCÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

No período que antecedeu a crise sub-prime, a desregulamentação e a liberdade de 

actuação na evolução do negócio e na procura da satisfação do cliente eram a tendência 

prevalecente e estavam na moda. 

 

No pós-crise, a Sobre-Regulação e Regulamentação, o micro-management dos bancos e a 

intervenção dos decisores políticos na envolvente da actividade bancária conduziu a uma 

nova realidade. 

 

O Sector Bancário vive num tsunami regulatório sem precedentes, acompanhado de 

intensas transformações a nível tecnológico, comportamental e de governance, o que, 

aliado a um novo contexto económico e social, vem conduzindo a novos modelos de 

negócio. 

 

A nível europeu, a legislação e as novas normas e Regulamentos respeitantes aos serviços 

financeiros cobrem áreas muito diversas: 

 

− Regulação e Supervisão Bancária 

− Mercados Financeiros 

− Serviços de Pagamentos  

− Serviços Financeiros de Retalho 

− Reporte financeiro 

− Área fiscal 

− Corporate Governance 

− Combate ao crime financeiro, Compliance 

− Protecção de consumidores e Educação Financeira 

− Assuntos sociais 

− Assuntos contabilísticos 

− etc. 



 

 

 

O sector de serviços em geral e a banca em particular têm estado na linha de frente da 

revolução tecnológica, introduzindo constantemente soluções inovadoras na sua actividade. 

 

A revolução tecnológica na banca começou nos anos 50 (muito antes das outras industrias), 

quando as primeiras máquinas contabilísticas automatizadas foram instaladas em alguns 

bancos americanos. O segundo acontecimento revolucionário ocorreu na década de 1970 

com o aparecimento de tecnologia de pagamentos eletrónicos. Reconhecendo a 

importância de segurança de informação, o sector financeiro foi o primeiro a implementar 

tecnologias de criptografia de forma generalizada. Em 1982, quatro dos principais bancos 

de Nova Iorque iniciaram a oferta dos serviços de home-banking. Um ano mais tarde, este 

serviço foi oferecido por parte do Bank of Scotland para os clientes do Nottingham Building 

Society (NBS).  

 

Desde os meados dos anos 90, a revolução tecnológica na banca intensificou-se. As 

instituições financeiras aumentaram o esforço de automatização a maioria dos seus 

processos internos e externos (business-to-consumer e business-to-business). No início do 

século XXI interligam-se  tecnologia, conhecimento e comunicação. Os desenvolvimentos 

das tecnologias de informação permitiram a criação de aplicações informáticas 

inimagináveis no passado. A explosão de tecnologia criou o conceito do banco virtual com 

serviços 24/7 oferecidos em qualquer lugar do mundo. Como resultado, a banca foi 

praticamente reinventada. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SECTOR BANCÁRIO 

 

Todos os níveis de actividade bancária beneficiam do desenvolvimento tecnológico. As 

novas tecnologias de informação desempenham um papel importantíssimo na diferenciação 

de bancos, permitindo a criação de serviços e produtos inovadores, a exploração de canais 

de distribuição e meios de pagamento alternativos, a melhoria de comunicação com os 

clientes e do Client Relationship Management em geral e ainda importantes ganhos de 

vantagens competitivas. Com o aparecimento de novas ferramentas tecnológicas, o 

processo de recolha de dados simplificou-se, tornou-se mais rápido e mais preciso. A 

análise multidimensional tornou-se uma realidade, abrindo novas oportunidades para o 

marketing. 

 

A chegada da automatização e informação digital permitiu eliminar/reduzir o erro humano, 

proporcionando redução de custos e ainda importantes economias de escala e sinergias. Os 

acontecimentos mencionados contribuíram para uma clara melhoria no reporting. 



 

 
 
 

Quadro 1: Alguns dos benefícios do desenvolvimento tecnológico na banca. 

 

 

 
Mas a protecção e segurança digital e a confiança na utilização das tecnologias de 
informação, por parte dos utilizadores, tornaram-se questões chave a que as instituições 
têm que responder.  
 
Os temas em debate neste seminário “Segurança Digital e Privacidade no Sector Bancário”, 
organizado pela SRS Advogados e pela APB, (englobam a segurança nos sistemas críticos, 
análise da integridade de dados, controlos internos, segurança informática, privacidade e 
protecção de dados, cloud computing, entre outros) – vão, a seguir, ser apresentados por 
especialistas e constituem hoje preocupações estratégicas do sector. 
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• Serviços e produtos inovadores;
• Novos canais de distribuição e meios de pagamento;
• Comunicação. Client Relationship Management;
• Vantagem competitiva. Rapidez.

Diferenciação e 
inovação

Recolha de dados e 
análise

• Simplificação. Precisão;
• Análise multidimensional;
• Novas oportunidades de marketing.

Redução de custos

• Economias de escala e sinergias;
• Automatização e informação digital (o custo de uma transacção 

eletrónica é 7 vezes menor que o da executada manualmente);
• Eliminação do erro humano.

Compliance •Melhorias no processo de compliance. 


