
 

Tema do Case : 
 Robô Advisor as a Service 

 
Categoria a que corresponde dentro do Prêmio :  

A. User Experience - A.2. Auto Atendimento - Uso de Inteligência Artificia l 
 

Resumo: 
O Robô Advisor de investimentos é um sistema que utiliza inteligência artifical no             
auxílio da oferta e gestão de carteiras de investimento. Resolve processos tais como:             
controle de ativos; oferta de produtos; composição e gestão de portfólio; além de             
funcionar como ferramenta de CRM. É operacionalizado por meio de API (Application            
Programming Interface), que é consumida pela instituição financeira, que define a           
estratégia de comercialização e parametriza o robô.  

 
Breve descritivo da empresa: 

Fundada em 2014, a Allgoo é uma Fintech especializada na digitalização de instituições             
nanceira, oferecendo plataforma White Label de Banco Digital (Open Banking) e           
Corretora de Valores Digital. Suas soluções são desenvolvidas com uso de técnicas de             
inteligência articial, destacando-se em produtos para a área de Investimentos.  

 
Desafios: 

Há muita complexidade, regulamentação e muita formalidade na experiência de          
aquisição de produtos de investimento. Ademais, há muita informação técnica que           
afasta o público em geral dos benefícios de criar valor através de um investimento bem               
dimensionado. Mais de 90% do dinheiro do brasileiro está aplicado na Poupança, que             
não é um investimento em si e um dos grandes fatores para isso é a complexidade na                 
aquisição de outros produtos; o outro grande fato é a inexistência de canais de auto               
atendimento seguros e simples. Com nossa ferramenta de robô advisor as a service,             
pretendemos fornecer às instituições financeiras um canal digital seguro (respeitando os           
regulamentos e as peculiaridades de cada instituição), com fluxo simplificado de UX,            
para o auto atendimento de seus clientes, propiciando, assim, que estes possam adquirir             
produtos de investimento sem a complexidade usual. 
 

Solução : 
A solução permite acoplar à jornada do cliente (UX) de entendimento de sua             
necessidade (sonho/meta/objetivo) e de seu perfil de risco um atendimento          
personalizado de consultoria de investimentos, através de nossas API's e mensageria,           
nosso robô realiza todos os cálculos necessários, seleciona os melhores produtos para o             
caso concreto e "conversa" com o usuário para que o mesmo entenda o que está sendo                
proposto. Por fim, o robô executa o investimento e acompanha o dia-a-dia da carteira e               
comunica com o cliente, de forma, automática sempre que necessário algum ajuste ou             
em virtude de algum evento que afete a carteira. No case em questão, aplicado em uma                
Corretora de Valores (www.coin4u.com.br), reduz-se o atendimento de um cliente de 45            
(quarenta e cinco) minutos, com interação humana, para até 5 (cinco) minutos, sem a              
necessidade de interação humana. Houve aumento da satisfação dos clientes na           
aquisição dos produtos e uma diversificação maior dos ativos, que antes ficavam mais             
concentrados em CDB. 
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ROBÔ ADVISOR AS A SERVICE 
 
 
SOLUÇÃO 
  

Solução digital de Plataforma de Gestão de Investimento e Robô Advisor, para            
auxiliar assessores de investimentos (ou gerentes bancários) no relacionamento com os           
clientes correntistas (investidores), disponível em versão WEB (www) ou intranet.  
 

Com o uso do Robô Advisor, é possível gerir de forma automática e inteligente todas               
as carteiras de investimentos dos clientes, aumentando o grau de assertividade, gestão de             
riscos, melhoria de performance operacional e satisfação do cliente. 
 

O Robô Advisor resolve processos tais como: controle de ativos; oferta de produtos;             
composição de portfólio; cadastro; acompanhamento diário das carteiras de investimentos;          
CRM etc. 
 

A Plataforma Digital de Gestão de Investimentos e Robô Advisor é de propriedade e é               
disponibilizada pela Allgoo, que detêm todos os direitos sobre a marca, código e propriedade              
intelectual. 
 
BENEFÍCIOS 
 

PARA OS ASSESSORES (GERENTES) DE INVESTIMENTOS: 
  

* maior informação sobre os clientes e sobre os produtos de investimentos; 
* agilidade no atendimento ao cliente; 
* maior controle sobre as carteiras dos clientes; 
* otimização de tarefas; 

 
  

PARA OS CLIENTES (CORRENTISTAS) : 
  

* maior conveniência na aquisição de produtos de investimento; 
* portfólios mais diversificados e eficientes; 
* maior controle sobre as suas carteiras; 
 
PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 

  
* maior controle de todo o processo; 
* mitigação de riscos; 
* blindagem de clientes; 
* captação clientes; 
* ganho de escala operacional; 
* redução de custos; 
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1) SIMULADOR PARA ÁREA EXTERNA - WEBSITE INSTITUCIONAL: 
 

Disponibilização, pela Allgoo, de API para consumo do Banco, visando a geração de             
Portfólios de Investimentos, simulados, baseados em produtos previamente cadastrados pelo          
Banco. Os Portfólios seguirão parametrização determinada pelo Banco e poderão ser           
atrelados a um determinado objetivo ou não (apenas reserva de valor). 
 

Disponibilização de Dashboard ou API para Gestor de Investimentos cadastrar          
produtos. 
 
 
2) SISTEMA PARA GESTÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO -         
INTERNET BANKING: 
 

2.1 - Módulo 1 - Geração: Disponibilização, pela Allgoo, de API para consumo do              
Banco, visando a geração de Portfólios de Investimentos, baseados em produtos previamente            
cadastrados pelo Banco. Os Portfólios seguirão parametrização determinada pelo Banco e           
poderão ser atrelados a um determinado objetivo ou não (apenas reserva de valor). A geração               
do portfólio levará em consideração o saldo em conta disponível para investimento, os             
investimentos atuais do cliente, bem como perfil de risco. 
 

2.2 - Módulo 2 - Gestão: Disponibilização, pela Allgoo, de API para consumo do               
Banco, visando o acompanhamento diário das carteiras de investimento e envio de alertas             
ante oscilações, bem como sugestão de realocação de portifólio considerando o saldo em             
conta disponível para investimento, os investimentos atuais do cliente, bem como perfil de             
risco. 
 
 
 
INOVAÇÃO 
 
 

Robo-advisors são algoritmos que compram ou sugerem a compra de determinados           
ativos seguindo uma estratégia de investimento pré-determinada, rebalanceando sua carteira          
sempre que houver novos aportes. Basicamente, os robo-advisors fazem toda a parte            
“repetível”, facilitando o processo de investimento. 
 

Os robo advisors podem fazer recomendações e balanceamento de portfolio de         
investimentos, otimização tributária e até um completo planejamento financeiro, incluindo          
despesas, crédito e poupança até a aposentadoria, por exemplo. 
 

Os robo advisors ganharam relevância por uma série de razões: 
 
1) normalmente possuem uma grande independência, não sofrendo com qualquer conflito de            
interesses; um advisor pessoal, por exemplo, pode receber rebates de determinados gestores,            
o que faz com que tenha um interesse maior em alocar investimentos nestes fundos;              
principalmente a geração dos millennials  vê os financial advisors com muita restrição, por         
considerá-los com um viés comercial, mais do que técnico; 
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2) não sofrem com os viéses cognitivos, como qualquer ser humano; as finanças             
comportamentais mostram como o ser humano cai com frequência em diversas armadilhas            
mentais, como o efeito manada, viés de atenção, viés de confirmação, viés do ponto cego,               
viés da distinção, e muitos outros. Um robo advisor não se deixa influenciar por nenhum             
destes vieses, nem por notícias de mercado; 
 
3) o uso dos robôs é escalável e pode auxiliar distribuidores de produtos financeiros na               
recomendação de produtos financeiros, como um filtro para a recomendação pessoal. Ou seja,             
um banco pode sugerir que seus clientes usem o robô antes de conversar com um financial               
advisor, que vai apenas ratificar ou não a recomendação do robô. 
 
 
Ciclo do Robô Advisor 
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Prints das telas construídas para o case informado ( www.coin4u.com.br) 
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Carrocel que mostra as opções de objetivos/metas que o cliente pode escolher 
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Tela com simulação do investimento pretendido 
 

 
 

Tela que mostra o Plano de Investimento 
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Tela com produtos sugeridos 
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