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Karen Peetz: O BNY Mellon sempre esteve comprometido com a inovação, ou não teríamos 230
anos. Por causa da importante posição que temos no mundo, por sermos parte integrante da
infraestrutura global dos mercados financeiros, nós também tivemos que acompanhar as
mudanças do mercado. Então, o que nos fez ter sucesso: Eu acho que, em primeiro lugar, foi o
nosso foco no cliente. O fato de que, através dos anos, nós realmente tentamos alcançar o que
eles precisavam, o que eles desejavam.
Virun Rampersand: Nós assumimos a liderança com a Internet e a segurança nas transações,
e mais recentemente, com as tecnologias móveis. O que estamos fazendo agora em termos de
inovação é transformador. O uso de grande volume de dados,o uso da tecnologia em nuvem,
eles irão abrir caminhos para uma nova forma de fazer negócios no futuro.
Karen: Um ótimo exemplo de inovação veio de um grande problema da indústria. Teve a ver
com uma reforma de recompra tripartite. Na época da crise financeira, o crédito intradiário
criou instabilidade nos mercados. Nós gerenciamos uma mudança enorme, indo de $4 trilhões
de dólares de crédito intradiário para praticamente zero.
Virun: O que nós tentamos fazer é trazer diversas perspectivas do mundo a fora. Um exemplo é
a criação de Centros de Inovação ao redor do mundo.
Lucille Mayer: Os Centros de Inovação nos permitem trabalhar melhor. Eles permitem
trabalharmos com muito mais eficiência. As pessoas simplesmente são - faz parte da sua
natureza que se levantem e falem sobre um problema, e trabalhem nisso.
Michael Gardner: Muitos estão falando sobre o encontro de Wall Street com o Vale do Silício.
Nós estamos bem no centro disso. Descobrindo novas técnicas de como a Wall Street irá
funcionar. Isso inclui pesquisas sobre computação vestível, computação móvel, criptomoeda e
pagamentos digitais, computação geral em nuvem e arquitetura de sistemas distribuídos, APIs
e por aí vai.
Lucille: Uma das tecnologias mais inovadoras que estamos fazendo é a nossa nova plataforma
Nexen. Ela irá permitir que entreguemos soluções do BNY Mellon, soluções de terceiros, e
soluções essenciais que nossos clientes possam construir sozinhos,tudo dentro de uma única
plataforma.

Karen: A minha parte preferida dos nossos esforços de inovação é que temos uma competição
chamada ACE, onde os funcionários de todas as partes do mundo podem apresentar ideias
criativas, fazer com que elas sejam vistas e, eventualmente, participar de uma competição
internacional pelas melhores ideias. Nós temos um time extremamente talentoso,
comprometido, inteligente e colaborativo, que são inovadores. Faz parte deles.
Michael: Nós estamos investindo em nós mesmos. Nós estamos investindo em inovação. Nós
estamos investindo em tecnologia.
Virun: E isso será usado para ajudar no sucesso dos nossos clientes
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