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“Banking is necessary
Banks are not”

Bill Gates, 1994
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A forma de solicitar o mesmo serviço nos últimos 10 anos



• Comportamentos podem ser monitorados;
• Tudo pode e deve ser metrificado;
• Antecipação da necessidades dos clientes;

• Cultura data-driven de planejamento estratégico;
• Organizações mais inteligentes;
• Melhores decisões levam a melhores resultados;
• Decisões baseado em dados;
• Menos desperdícios, decisões melhores;
• Resultados aparecem;

• De 3 a 4% do valor das transções são distribuídas entre os inetermediários;

• Touchponts on e offline integrados;
• Contato com o cliente em tempo integral;
• Impacto e feedback maior;
• EsNmulo a experimentação;

IDÉIAS GENIAIS

CAMPANHAS DIGITAIS

RESPOSTAS IMEDIATAS

AJUSTES EM TEMPO REAL

RESULTADOS APARECEM

Mudamos a forma de consumir e o que nos estimula e nos influencia



Fonte: https://www.emarketer.com/newsroom/index.php/starbucks-app-leads-mobile-payment-competitors/

Entregam conveniência e vantagens
para o cliente, combinando 
pagamentos e o programa de 
fidelidade e recompensas. 

Oferece um retorno claro para os clientes: Pontos de 
fidelidade, Cupons de descontos, Realizar pedidos via 
celular - os usuários economizam outro recurso precioso: 
seu tempo, etc.

Qual o segredo? 

Nenhum

A maior carteira digital dos EUA é da Starbucks



o Carteira virtual Uber Wallet com uma conta digital para 
motoristas.

o Uma API chamada Uber Pay.

o Cartão de crédito e de débito com Cashback. 

o Também estará disponível para entregadores do Eats e para 
usuários em geral, como passageiros e clientes de delivery.

o Para motoristas e entregadores, os mesmos terão acesso em 
tempo real ao dinheiro recebido após cada viagem. Será possível 
“acompanhar facilmente seu histórico de ganhos e gastos, 
gerenciar e movimentar seu dinheiro, e descobrir novos produtos 
financeiros da Uber em um só lugar”

o No futuro, oferecerá empréstimos aos parceiros.

Até os Apps de Mobilidade estão 
entrando nesta tendência



A questão é:

Está todo mundo querendo uma
“Wallet” para chamar de sua!



Breve Contexto Atual da Wallets
Alguns exemplos não exaustivos



Breve Contexto Atual da Wallets
Alguns exemplos não exaustivos



Ainda falta uma coisa…

… o verdadeiro Job to be Done!!!

Job

Social
Job

Emocional
Job

Funcional



Ouça seus consumidores



Ouça seus consumidores

Cuidado com as “Personas” com apenas as variáveis demográficas

Homem
Nascido em 1948

Britânico
2º Casamento

Rico

Candidato 1 Candidato 2
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Conceitos
o Banking as a Service (BaaS) Modelo no qual 

os produtos e serviços financeiros são 
disponibilizados para outras empresas através 
de APIs (Application Programming Interfaces).

o Banking as a Platform (BaaP) Modelo no qual 
bancos integram serviços de outras fintechs, e 
empresas de tecnologia emergentes, 
aumentando sua oferta existente e  
mantendo-se a frente das inovações 
tecnológicas.

Por que adotar?
o Agregar valor ao serviços já oferecidos
o Fidelizar clientes
o Experimentar e validar suas hipóteses e conceito
o Menor risco de implementação
o Reduzir o time-to-market
o Reduzir o custo total de desenvolvimento
o Sair de capex para opex
o “Fugir” das burocracias desnecessárias para o 

primeito momento
o Focar no job-to-be-done e customer experience

Banking as a Service e/ou
Banking as a Platform



Alguns 
Exemplos



Pensado para os pais
Agendamento e acompanhamento de perto os 
gastos dos seus filhos:
o Praticidade: defina o valor da mesada 

semanal, quinzenal ou mensal pelo app;
o Transparência: receba notificações de push

dos gastos no cartão em tempo real;
o Proximidade: veja o extrato de gastos por 

categoria e incentive a economia;
o Colaboração: permita que outros parentes 

contribuam na mesada em poucos cliques.

Feito para os filhos
o Liberdade: utilize sua mesada para fazer 

comprar, assinaturas online e muito mais;
o Educação financeira: aprenda desde cedo a 

importância de cuidar do dinheiro;
o Economia: acompanhe de perto seus 

gastos por categoria e aprenda a 
economizar;

o Interatividade: cobre seus pais a próxima 
mesada e interaja com os gastos dos 
amigos.



o Fintech do Grupo Mongeral Aegon que 
nasceu para facilitar ainda mais a vida financeira das 
pessoas. Rápida, fácil de entender e fácil de usar 
como o mundo digital deve ser.

o Todos os processos de abertura de conta e 
relacionamento são on-line, e dentro dos mais 
modernos e rigorosos sistemas de compliance e 
segurança do mercado, tais como:
o Abertura e manutenção de conta digital
o Cartão pré-pago internacional Mastercard
o Emissão do 1º cartão e manutenção
o 4 saques por mês
o 4 TEDs por mês
o 10 emissões de boletos por mês
o Transferências ilimitadas entre contas MAG 

Finanças via QR code

hRps://www.mag.com.br/blog/mongeral-aegon/arUgo/mag-financas

https://www.mag.com.br/blog/mongeral-aegon/artigo/mag-financas


605K caminhoneiros registrados

65K caminhoneiros no app

3K caminhoneiros novos/mês de forma orgânica

4.2 nota no Play Store

Valorizar o tempo dos 
caminhoneiros para 
aproveitar mais e 
melhor a vida.



Compartilham a visão de permitir um estilo de vida 
sustentável para todos. Querem fornecer isso 
oferecendo um serviço bancário com consciência, 
onde seus gastos e suas economias são medidos pelo 
impacto no planeta, tanto negativo quanto positivo.

Doconomy



Mas o que devo avaliar?

o Há um leque grandes de serviços 
disponível?

o Há flexibilidade rápida de customização de 
jornadas?

o Qual o roadmap futuro?
o Qual o modelo de economics de cada 

transação?
o Há baseline mínimo?
o As APIs estão disponíveis e bem 

documentadas?
o Está aderente ao LGPD? É transparente?
o Tem solução administrativa? É desktop? Ou 

apenas mobile?
o Quais modalidades de suporte e 

atendimento?
o Possui data streaming para analytics?
o Quais serviços de cyber security

embarcados?

Banking as a Service e/ou
Banking as a Platform



Muito obrigado! ;)
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