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PARA AS EQUIPES BANCÁRIAS CORPORATIVAS E INSTITUCIONAIS 
QUE TENTAREM COMPETIR NUM ECOSSISTEMA DE CIB MAIS 
DESAFIADOR ATUAL, É TUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE VALOR DE 
LONGO PRAZO PARA E COM OS STAKEHOLDERS DOS CLIENTES.

Muito tem sido escrito sobre as tendências e 
mudanças mais óbvias que afetam os serviços 
financeiros no nível bancário corporativo e 
institucional:

- Comoditização tecnológica dos serviços
- Globalização de produtos financeiros
- Diversificação das necessidades do cliente
- Ascensão dos disruptores FinTech

Seu impacto potencial cai em dois principais grupos:

1. Aqueles que, se capitalizados,
representam novas oportunidades
comerciais significativas para as
equipes de contas do CIB.

2. Outros, se ignorados, podem
levar a um "afrouxamento do
aperto" nos principais
relacionamentos com os clientes.
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Antes de chegarmos lá, uma palavra sobre 
“ECOSSISTEMAS” do CIB…

Definição do Ecossistema:

“Um ecossistema de clientes do CIB é 
um conjunto interconectado de 
entidades e organizações, cada uma 
desempenhando um papel na 
criação, fornecimento e utilização de 
produtos e serviços financeiros”.

Em um nível alto, um ecossistema CIB inclui grandes bancos 
comerciais, fornecedores especializados, uma base de clientes e 
novos disruptores. Dentro do ecossistema, há uma série de 
contas-chave e os tipos de organizações que Gerentes de 
Relacionamento e outros  recorrem.  Claro, depende se é ou não 
um ambiente corporativo multinacional com necessidades 
comerciais globais, uma propriedade ou entidade de pensão 
com necessidades de tesouraria locais, ou um family office/
fundo soberano.

Saber mais sobre as pressões e os desafios que os stakeholders 
estão enfrentando e de onde vem essa influência pode 
realmente ajudar a tornar as abordagens que as equipes de sua 
conta usam mais interessantes, diferenciadas e atraentes.

E esse é o problema. Muitos gerentes de relacionamento, especialistas 
em produtos e outras equipes voltadas para o cliente ainda estão 
tentando progredir com uma mentalidade focada no produto ao 
mesmo tempo em que o stakeholder que estão tentando influenciar 
expandiu seus horizontes para considerar soluções de portfólio 
alternativas baseadas nas necessidades de mudança.

O impacto: novos gerentes de relacionamento demorando muito 
para se atualizar e reduzir os retornos de capital e tempo.

"A batalha pelos corações e mentes dos 
tesoureiros está se intensificando, e está 

sendo travada pela confiança."
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O QUE AS EQUIPES DO CIB PRECISAM ENTENDER 
SOBRE ESSES ECOSSISTEMAS EVOLUTIVOS QUE 
NÃO SE APLICAM IMEDIATAMENTE?

AQUI ESTÃO 3 INSIGHTS CRÍTICOS QUE TODA EQUIPE CIB DEVE PRESTAR 
ATENÇÃO:

1. Disruptores estão tendo um impacto

Com a ascensão das 
FinTechs, grandes bancos 
corporativos estão sentindo 
a pressão e correm o risco de 
perder o controle sobre a 
conta e o relacionamento 
com o cliente.

No atual ecossistema CIB, novas fontes de concorrência para bancos 
corporativos estão surgindo em um ritmo ainda mais acelerado.

Isso está colocando as relações tradicionais com os chefes de tesouraria e 
finanças sob pressão, à medida que aumenta o número de soluções e 
produtos inovadores e alternativos.

O que isso significa e o que as equipes do CIB podem fazer?

Para ficar à frente da tendência da FinTech, as equipes de campo 
precisam fazer um pouco mais de diligência prévia, no início do ciclo de 
oportunidade, para entender as necessidades mais profundas e as 
ambições de longo prazo de sua base de clientes corporativos e 
institucionais. As empresas que dedicam o tempo extra para pesquisar 
isso e chegar à discussão da parceria com novas ideias vão se destacar da 
multidão todas as vezes.
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2. Alterar as necessidades do
cliente

Maior demanda por 
consultoria especializada, 
maior interesse em soluções 
de portfólio, suporte à cadeia 
de suprimentos e ajuda na 
simplificação de processos de 
negócios. É um novo mundo 
de expectativas do cliente.

Como os ambientes em que os clientes CIB precisam operar com 
lucratividade e com diretrizes regulatórias mais rígidas tornam-se mais 
desafiadores, suas relações bancárias corporativas, por sua vez, são 
testadas sob pressão como nunca antes.

O que isso significa e o que as equipes do CIB podem fazer?

Gerentes de Relacionamento e outras pessoas nas equipes precisam 
demonstrar sua capacidade de sair na frente desses desafios do cliente, 
antecipar as necessidades dos stakeholders e chegar à discussão do c-
suite preparada para discutir onde eles podem liderar o relacionamento. 
Esta é também uma oportunidade para os líderes de contas educarem 
seus colegas de escritório sobre os tipos de solicitações e soluções que os 
clientes estão começando a pedir.
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3. Mudanças na Globalização

Como a política global está 
alterando o comércio entre os 
países, novas rotas e arranjos de 
fornecimento estão sendo 
criados para os quais os bancos 
corporativos tradicionais podem 
não estar prontos.

Parte da mudança envolve bancos corporativos que, por uma 
variedade de conformidade e outras razões, continuam a se retrair 
globalmente ao mesmo tempo em que os clientes continuam a se 
expandir para além de seus mercados domésticos.

À medida que esta dinâmica se desenrola, podem surgir vazios onde o 
delta entre um relacionamento CIB do "mercado interno" e a natureza 
e escala dos produtos e soluções bancárias associados a ela podem 
ser esticados além da capacidade, à medida que os requisitos globais 
do cliente expandirem.

O que isso significa e o que as equipes do CIB podem fazer?

Os Gerentes de Relacionamento precisam se associar com aqueles 
internos e dentro do ecossistema para entender em um nível mais 
profundo, as forças por trás da expansão internacional de um cliente e 
usar essa inteligência para demonstrar alcance e profundidade na 
conversa de solução do cliente.
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A PAISAGEM DO CIB ESTÁ MUDANDO. THE 
AS CONTAS E STAKEHOLDERS AOS QUAIS SUAS EQUIPES 
ESTÃO RECORRENDO AGORA FAZEM PARTE DE UM 
"ECOSSISTEMA CONECTADO."

O que isso significa para o gerenciamento de
relacionamento CIB?

Influência nos padrões de tomada de 
decisão está vindo de todas as direções.

As equipes de contas com melhor 
desempenho têm seus "olhos bem 
abertos" ao conduzir a devida 
diligência em contas, oportunidades 
e stakeholders, com uma 
consideração cuidadosa de quem 
influencia quem no ecossistema.
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Outros tópicos relacionados:
Faça o download do Infográfico do Ecossistema CIB

Para mais informações, visite-nos em:
www.clarityes.com
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/438878/Infographic%20-%20CIB%20Ecosystem.pdf
https://www.clarityes.com/



