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A BANCA COMO A CONHECEMOS MUDOU



Pós-crise, as prioridades da Banca tradicional focaram-se em…

Business Drivers

• Foco Interno “Inside-Out”

• Necessidades Balanço

• Redução de Custos 

• Foco no Produto

• Legacy (sistemas e processos)

Corrigir

os básicos

Reestruturação do 
Balanço

Otimização da 
Estrutura de Custos

Recuperação da 
Confiança

Regulamentação e 
Rácios prudenciais



Entretanto, a uma velocidade exponencial, surge uma nova 
dinâmica de mercado…

Novos players no mercado

Novos Modelos de Negócio

Desagregação da Cadeia de Valor

Desintermediação progressiva

Inovação tecnológica

Novos comportamentos e hábitos de consumo
Business Drivers

• Foco no Cliente e na CX

• Exploração de pontos de dor

• Jornadas seamless e digitais

• Produtos ajustados a necessidades

• Valorização do “engagement”



NOVOS COMPORTAMENTOS



Planear e fazer uma viagem há 30 anos atrás…

TÁXI para 
deslocação

Fila CHECK-IN
Bilhetes impressos

Fila CHECK-IN 
& OUT HOTEL

BANCO 
(compra divisas)

Fila de espera
RENT-A-CAR

Seguro de 
Viagens

AGÊNCIA 
VIAGENS

Muitos pagamentos 
em cash. 



Comparadores de preços
Ratings e Reviews
Reserva voo, hotel e viatura
Seguro e pagamento da viagem

Solicitação de transportes em apps
específicas

Pagamentos com telemóvel, através de wallet
digital, com cartões multi-currency

Check-in online, bilhetes em wallet digital,  controlo 
passaporte eletrónico

Check-in e check-out no hotel através de app

Pesquisa de locais de interesse e 
deslocação com GPS

Marketplaces de viagens

Pesquisa de restaurantes interesse “near me”, com 
possibilidade de reserva online

Classificação e reviews
Fotos da viagem na Cloud

Partilha nas rede sociais
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Novos hábitos, novas expectativas…



The Fintech 250, CB Insights, 2018

A entrada de novos players



Fintechs e a Desagregação da Cadeia de Valor



O Crescimento dos Neo-Banks e dos Challenger Banks



 
 

 

Fonte: EBA RAR H2 2017

Ameaças para o negócio dos incumbentes

• User e customer experience

• Especialização no modelo de negócio

• Soluções inteligentes

• Serviços digital first

• Estruturas pequenas e ágeis

• Funding constante e maior apetite ao risco

• Parcerias estratégicas na Inovação

• Ecossistemas de providers de serviços financeiros

• Uso estruturas bancárias e pagamentos já estabelecidas

• Oferta de serviços não bancários

Ameaças e Vantagens Competitivas dos Novos Players

Vantagens competitivas



Ameaças para os Bancos incumbentes

Desintermediação

43% planeia ter um modelo de 

Open Banking até 2021 

10% a 20% do negócio bancário pode 

estar em risco de ser desintermediado

Oportunidades para os Bancos incumbentes

Evoluir e inovar para competir e apostar em 
novos modelos de negócio

• Perda de receitas
• Migração de Clientes para novas plataformas
• Partilha de dados sobre os Clientes
• Menor capacidade de comunicar produtos
• Perda de importância na cadeia de valor

Bain&Company, 2018: coping-with-the-challenge-of-open-banking | Survey PWC, 2016

A PSD2 Introduz Novos Players e Acelera a Disrupção

• Banco como PISP e AISP
• Expor e monetização de API’s
• Cross-sell no ponto de venda
• Integrar API’s para melhor experiência Cliente
• Distribuição de produtos de terceiros



NOVO PARADIGMA INOVAÇÃO



Ecossistema Fintech permite externalizar partes de função de inovação.

Fintech fornecem “supermercado” de novas capacidades.

Transformar Ameaças em Oportunidades, através de Parcerias

Fintechs optam por parcerias com Bancos para obterem financiamento e escala.

Os Bancos apostam em parcerias, fusões ou aquisições para acelerar a inovação.
PWC: The 2017 Global FinTech survey

Fintech and Financial 
Services are competing less 

and coming together

Parcerias com Fintechs



Beneficiar do Ecossistema das Fintech

INVESTIMENTO
VC detidas por Bancos 

adquirem ou participam no 
capital de fintechs

COLABORAÇÃO 
Consórcios entre bancos ou 
colaboração entre 
indústrias

OPEN INNOVATION
Trazer para os Bancos 

soluções tecnológicas e 
ideias externas para 

processos de inovação



A DISRUPÇÃO E A GESTÃO DE TALENTO



• Capacitação do talento -> PRIORIDADE do topo da organização
• Estratégia de aquisição e retenção de talentos
• Procura de talento entre entrepreneurs internos 
• Formas de trabalho mais participativas, ágeis e informais
• Valores sociais e de sustentabilidade chave para atrair talento

ey-global-banking-outlook-2018

• Headhunters hoje já só valorizam pegada digital dos candidatos
• Processos de recrutamento serão liderados por Machine Learning
• Capacidades de AI irão fazer o coach e gerir carreiras

“Em 2022, 40% da força 
de trabalho estará na 

Gig Economy”

Linkedln 2019

O  Impacto da Disrupção na Gestão de Talento



COMO SERÁ A BANCA DO FUTURO



Para concluir …

pt.linkedin.com/in/dulce-mota-62b270123
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