
História de sucesso

Tinkoff dominao Big Data e inova com custos menores 
com a Informatica

O Tinkoff Bank entrou no mercado 
de serviços financeiros russo em 2006 
com a missão de reinventar o modo 
como os clientes de varejo se relacionam 
com os bancos. O Tinkoff Bank opera 
um modelo de negócios inovador, 
apenas para internet, e tornou-se 
um dos principais emissores de cartão 
de crédito na Rússia em menos de 
10 anos. A faixa de produtos do banco 
inclui cartões de crédito, débito e pré-
pago, depósitos, cartões em parceria 
com marcas e produtos hipotecários 
baseados em agentes. Com seu foco 
especial em negócios móveis, o banco 
oferece aplicativos móveis tanto para 
clientes como para não-clientes.

A estratégia de cinco anos do banco 
tem a ambição de se tornar um mercado 
financeiro onde os clientes podem 
adquirir não apenas nossos produtos, 
mas também aqueles de nossos 
parceiros.

Os concorrentes tradicionais físicos 
não estão parados também, eles estão 
atacando com ofertas competitivas 
e suas próprias propostas de banco 
on-line. No saturado mercado russo de 
serviços financeiros, o Tinkoff Bank pre-
cisa trabalhar arduamente para inovar 
a próxima geração de serviços digitais, 
reduzir custos, ganhar novos clientes 
e manter a fidelidade dos já existentes.

Ao mesmo tempo, o Tinkoff deve 
monitorar o risco rigorosamente. 

Um apetite crescente entre os consumi-
dores russos por serviços de crédito, 
combinado com a turbulência na 
economia nacional eleva a ameaça da 
inadimplência de dívidas do consumidor. 
Para tratar esse problema, o Tinkoff 
precisou calcular com precisão o risco 
do crédito para todo mutuário em 
potencial – no ponto do aplicativo – 
para manter um portfólio de clientes 
de alta qualidade e sustentável.

Comprometido 
em tornar 100% dos 
dados disponíveis para 
a tomada de decisão
Um dos objetivos do Tinkoff é garantir 
que 100% dos dados do banco fique 
disponível para relatórios ad hoc, painéis 
executivos e análise preditiva. O desafio 
para o Tinkoff é como integrar e analisar 
rapidamente enormes volumes de 
big data estruturado, semiestruturado e 
não estruturado exigidos para a tomada 
de decisão.

A empresa tem confiado historicamente 
somente em um data warehouse 
de dados corporativos (EDW) de 
alto desempenho para dar suporte 
aos relatórios e análises. Entretanto, 
para otimizar a utilização do EDW e 
adquirir a escalabilidade e eficiência 
necessárias para dar suporte a volumes 

Visão geral

O TCS Group Holding PLC, incluindo o Tinkoff 
Bank e o Tinkoff Insurance, é um provedor 
inovador de serviços financeiros varejistas 
on-line operando na Rússia através de uma 
plataforma diversificada de alta tecnologia.

Desafios de negócios e tecnologia

•  Manter o crescimento rápido em serviços 
bancários online e combater as ameaças 
competitivas

•  Minimizar o risco comercial no portfólio 
de crédito

•  Crescimento de dados não estruturados 
consumindo rapidamente a capacidade 
do EDW

Benefícios

•  Eficiência melhorada de marketing, 
levando em alguns casos a um aumento 
de 10 vezes nas taxas de conversão

•  Menor risco comercial por meio da 
visualização transparente e quase em tempo 
real do perfil de risco de cada cliente

•  Ativou serviços inovadores, com foco 
no cliente, para alcançar o mercado 
com mais rapidez

•  Aumentou a produtividade comercial, per-
mitindo aos usuários do negócio analisar os 
dados sem a intervenção de desenvolvedor

•  Permitiu ao Tinkoff lançar pipelines de dados 
até cinco vezes mais rápidos do que dados 
integrados codificados à mão em uma base 
escalável perfeita, incluindo desde origens 
móveis a web

" A Informatica ajuda o Tinkoff 
a atender as expectativas 
relacio na das aos negócios, 
independentemente da velocidade 
de crescimento dos volumes 
de dados, da complexidade dos 
modelos de dados e das fontes 
de dados a serem integradas. 
Ao utilizar o Big Data em todo 
o banco, o Tinkoff está agora 
posicionado para direcionar, 
adquirir e fidelizar mais clientes." 

Sergey Sotnichenko 
diretor de Data Warehousing



e variedade cada vez maiores de 
dados não estruturados, o Tinkoff está 
desenvolvendo um data lake Hadoop 
para aumentar o EDW. Exemplos de 
dados não estruturados desejados 
incluem dados de sequência de cliques 
do Tinkoff.ru, milhões de transações 
diárias a partir de registros de aplicativos 
e conjuntos de dados externos como 
contagem de crédito de terceiros.

"Os dados brutos não estavam 
acessíveis para análises", explica 
Sergey Sotnichenko, diretor de 
Data Warehouse do Tinkoff. "Como 
resultado, tivemos que pré-processar 
esses dados semiestruturados e não 
estruturados manualmente, o que levou 
muito tempo, absorveu os recursos 
do desenvolvedor do data warehouse 
e diminuiu a agilidade".

Um exemplo da linha de frente do 
marketing coloca o problema sob 
um foco mais agudo. Sotnichenko diz: 
"O maior problema em impulsionar nossa 
agenda de big data foi a necessidade 
de entender nosso público alvo. Imagine, 
por exemplo, que o departamento de 
marketing queria criar uma campanha 
de geração de demanda para hipotecas. 
Primeiro, eles precisavam identificar 
clientes em potencial consultando 
o site do Tinkoff quanto a informações 
sobre hipotecas e entender os perfis dos 
clientes em potencial. Depois, precisavam 
conectar-se por meio do canal favorito 
do cliente em potencial: um anúncio em 
banner ou e-mail. Lutamos em armazenar, 
processar e agir sobre os conjuntos de 
big data que possuíam essa inteligência".

Integração do big 
data para melhorar o 
envolvimento do cliente 
e a detecção de risco 
O Tinkoff buscou aproveitar os recursos 
existentes da Informatica para integrar 
e gerenciar os dados rapidamente 
conforme adotavam o Hadoop. O Tinkoff 
padronizou as soluções de gerencia-
mento de big data da Informatica para 
integrar com eficiência qualquer tipo 
de dados no Hadoop, com base em um 
modelo de dados unificado. O ambiente 
de desenvolvimento visual, regras de 
negócios reutilizáveis e as ferramentas 
de colaboração dentro da solução da 
Informatica ajudam a integrar vastos 
volumes (atualmente, 150 terabytes) 
de dados semiestruturados e não 

estruturados no Hadoop a partir 
da plataforma de faturamento em 
tempo real, aplicativos móveis, site 
do banco e outras origens. A solução 
também integra facilmente os dados 
estruturados tradicionais das origens de 
dados Greenplum e Oracle (atualmente 
30 terabytes) no data lake Hadoop.

Esta solução da Informatica para big 
data está transformando os negócios 
do banco e as operações de TI das 
seguintes maneiras:

•  Tomada de decisão mais rápida 
e informada: O departamento de 
marketing do Tinkoff experimentou 
um aumento em 10 vezes nas taxas 
de conversão para determinadas 
campanhas de marketing para aumento 
de vendas com base em inteligência 
analítica melhorada sobre o público 
alvo.

•  Risco comercial mitigado: A equipe 
de gerenciamento de risco agora conta 
com uma visão quase em tempo real 
do perfil de risco de crédito de cada 
cliente em potencial para determinar 
a viabilidade de crédito antes que 
um empréstimo, hipoteca ou outro 
instrumento financeiro seja aprovado.

•  Entrega de projeto acelerada 
com custo total mais baixo de 
propriedade: Recentemente, levou 
apenas um mês para o banco definir 
os requisitos de projeto, concluir um 
piloto e fornecer dados para análise, 
pois o desenvolvimento gráfico, 
a documentação automática e os 
recursos colaborativos do Informatica 
Big Data Management Tinkoff para 
lançar os dados prontos para produção 
transporta até cinco vezes mais rápido 
do que a codificação à mão permite.

•  Risco técnico reduzido: O gerencia-
mento de metadados e as capacidades 
de rastreio de linhagem das soluções 
Big Data Management da Informatica 
permitem que o Tinkoff acesse 
proativamente o impacto das 
mudanças planejadas para o EDW.

•  Colaboração aumentada entre 
a área de negócios e a área de TI: 
As equipes de marketing e de risco, 
por exemplo, acessam imediatamente 
os dados por meio de ferramentas 
de autoatendimento de BI como a SAS 
Enterprise Guide e a SAP Business 
Objects; elas não precisam envolver 
um desenvolvedor para ajudar 
a acessar e interpretar estruturas 
de dados complexas no Hadoop.

•  Escalabilidade empresarial: 
As análises agora podem adicionar 
rapidamente novos dados de outras 
origens de aplicativos móveis, da 
web e não estruturados por causa 
da conecti vidade de alta velocidade 
e transformações pré-construídas 
da Informatica.

A vantagem 
da Informatica
O Tinkoff escolheu a Informatica entre 
outros fornecedores com base na 
natureza unificada da plataforma de 
gerenciamento de dados, conectividade 
comprovada, linhagem ponta a ponta 
e facilidade de uso. A plataforma fun-
ciona perfeitamente com tecnologias 
emergentes e fortes referências de 
clientes demonstraram uma abordagem 
parceira para o sucesso. "A Informatica 
ajuda o Tinkoff a atender as expectativas 
relacionadas aos negócios, independente-
mente da velocidade de crescimento dos 
volumes de dados, da complexidade dos 
modelos de dados e das fontes de dados 
a serem integradas", diz Sotnichenko. 
"Ao utilizar o Big Data em todo o banco, 
o Tinkoff está agora posicionado para 
direcionar, adquirir e fidelizar mais 
clientes."

Sotnichenko também está muito positivo 
com relação à consultoria e suporte for-
necidos pelo parceiro local da Informatica, 
o DIS Group. "Foi uma execução de venda 
impecável", diz ele. "Um projeto piloto 
complexo foi realizado pelo DIS Group em 
menos de duas semanas. Seu suporte 
de primeira linha foi imensamente valioso 
durante a implementação e depois 
do lançamento da produção".

Sobre o Tinkoff Bank
O Tinkoff Bank é um provedor 
inovador de serviços financeiros on-
line operando na Rússia através de 
uma plataforma diversificada de alta 
tecnologia. O banco foi fundado em 
2006 pelo empreendedor russo, Oleg 
Tinkov. A faixa de produtos do banco 
inclui cartões de crédito, débito e pré-
pago, depósitos, cartões em parceria 
com marcas e produtos hipotecários 
baseados em agentes. Com seu foco 
especial em negócios móveis, o banco 
oferece aplicativos móveis para sua base 
de clientes (Mobile Bank) e além dela 
(Traffic Fines, MoneyTalk, transferências 
de dinheiro instantâneas Card 2 Card).
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A estratégia de cinco anos do banco tem 
a ambição de se tornar um supermercado 
financeiro onde os clientes podem 
adquirir não apenas nossos produtos, 
mas também aqueles de nossos 
parceiros.

Em 1º de novembro de 2015, o banco 
era o segundo maior competidor 
no mercado de cartões de crédito 
da Rússia, com uma participação no 
mercado de 7,7%. Em 1º de dezembro 
de 2015, o banco emitiu mais de 
5,4 milhões de cartões de crédito.

O banco é bem capitalizado: seus 
coeficientes de capital totais CBR N1 
permaneciam em 13% em de dezembro 
de 2015. A renda líquida em 9 meses 
de 2015 da empresa controladora TCS 
Group Holding PCL, a qual inclui o Tinkoff 
Bank e a empresa de seguros Tinkoff 
Insurance, foi de 0,9 bilhões de rublos.

Em 2013, a revista The Banker, o principal 
recurso mundial em bancos e finanças, 
e membro do Financial Times Group, 
nomeou o Tinkoff Bank como Banco 
do Ano e o mais rentável na Rússia. Em 
2015, a revista Global Finance e o portal 
Banki.ru concederam ao Tinkoff Bank 
com o prêmio Best Internet Retail Bank in 
Russia (melhor banco varejista da internet 
na Rússia). Em 2014 e 2013, o aplicativo 
de banco móvel Tinkoff foi reconhecido 
como o melhor pela Deloitte e, em 2014, 
o banco de internet do Tinkoff Bank foi 
considerado o mais eficiente na Rússia 
pela agência Markswebb Rank & Report. 
O Tinkoff Bank é membro do sistema de 
garantia de depósitos (o sistema garante 
a cada depositante de bancos membros 
um reembolso de 1,4 milhões de rublos 
em depósitos e contas correntes, 
incluindo receitas de juros).

Sobre o grupo
O TCS Group Holding PLC é um 
provedor inovador de serviços 
financeiros varejistas on-line operando 
na Rússia através de uma plataforma 
diversificada de alta tecnologia. Para 
suportar sua plataforma diversificada, 
o grupo também desenvolveu uma rede 
"correio inteligente" cobrindo quase 
600 cidades na Rússia, que permite 
uma entrega no dia seguinte para 
muitos clientes.

A faixa de produtos do Tinkoff Bank 
inclui cartões de crédito, débito e pré-
pago, depósitos, cartões em parceria 
com marcas e produtos hipotecários 
baseados em agentes. Com seu foco 
especial em negócios móveis, o banco 
oferece aplicativos móveis para sua base 
de clientes (Mobile Bank) e além dela 
(Traffic Fines, MoneyTalk, transferências 
de dinheiro instantâneas Card 2 Card).

A estratégia de cinco anos do grupo tem 
a ambição de se tornar um supermercado 
financeiro onde os clientes possam 
adquirir não apenas seus produtos, mas 
também os de seus parceiros. A renda 
líquida em 9 meses de 2015 IFRS 
do grupo foi de 0,9 bilhões de rublos.

Em 1º de novembro de 2015, o banco 
era o segundo maior competidor 
no mercado de cartões de crédito 
da Rússia, com uma participação no 
mercado de 7,7%. Em 1 de dezembro de 
2015, o banco emitiu mais de 5,4 milhões 
de cartões de crédito. O banco é bem 
capitalizado: seus coeficientes de capital 
totais CBR N1 permaneciam em 
13% em 1 de dezembro de 2015. 

Em 2013, o Tinkoff Bank foi reconhecido 
como Banco do Ano e o mais rentável 
na Rússia pela revista Banker, o principal 
recurso mundial de bancos e finanças, 
publicada pelo Financial Times Group. 
Em 2015, a revista Global Finance 
nomeou o Tinkoff Bank como melhor 
banco varejista de internet na Rússia.

Solução:

•  O gerenciamento de Big Data da Informatica 
integra qualquer tipo de dados no Hadoop; 
não é necessária uma codificação 
especializada para escalar o desempenho

•  Funciona com tecnologias emergentes 
e infraestruturas de gerenciamento 
de dados tradicionais

•  Compile a lógica de transformação 
uma vez e adote novas tecnologias 
rapidamente, sem recompilar os pipelines 
de dados

Conteúdo da solução

•  Informatica Big Data Management
• Informatica PowerCenter
• Informatica Metadata Manager
• Informatica Business Glossary
• Informatica Global Customer Support
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