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Banking everywhere,
never at a bank !



Mesmo os melhores exemplos, 
já estão ultrapassados !!!

Hoje estima-se 5 bilhões de 
pessoas conectadas no mundo, 
porém 2 bilhões sem acesso a 
serviços financeiros.

Nos próximos 10 anos, 75 % das 
pessoas bancarizadas nunca 
terá entrado em uma agência. 



Reengineering or disruption?

Design by Analogy

vs.

First Principles

No desenho da solução

“The business model of banking is
broken. It was designed for physical
distibution of paper in a localised
network through buildings and
humans. Technology was then
implemented to cement that structure
in place” (Chris Skinner)



2020

O que é  Tecnologia Core em um 
banco hoje?

Back-office

Telecomunicações

Data-center e Infra-estrutura TI

Engenharia de Software

Cloud + Esteira DevOps

AI + Machine Learning

Dados

Modelo Ágil

Smart Partnerships

Tecnologia Core? Não !

“Tecnologia é Core”



Mercado cada vez mais 
competitivo e exigente

Pressão regulatória

Fintechs (inovação + 
investimentos de risco)

Tech Giants chegando ...

China chegando ...

E o cenário no Brasil ?





Tomorrow will look dramatically
different than today ...



Disruption

Dematerialization

Demonetization



O mundo esta 
desmaterializando ...

... uma loja inteira de 
eletrônicos cabe no seu bolso !

“Dematerialization” 
Em menos de 20 anos, uma revolução ...



“Demonetization” 
Escassez vs. Abundância

vs.
lojas de discos

vs.
shoppings e supermercados

vs.
chamadas DDD / DDI

vs.
biblioteca / enciclopédia

vs.
Pesquisa / anúncios

vs.
Kodak

vs.
Blockbuster

vs.
GPS

vs.
UOL / Terra



BANK 1.0 BANK 2.0 BANK 3.0 BANK 4.0
Século 12
Branch-based
Horário comercial
Talão de cheques

1990
Self-service
ATMs / Call-centers
Internet 24 horas
Cartão eletrônico

2007
Mobile Banking
Mobile Payments
P2P / Fintechs
Open Banking

2020 +
Invisible / Frictionless
AI-Based
Real-time / Anytime
Everywhere

Banking Evolution



E quem parece estar no caminho ?



Reengineering or disruption?

Design by Analogy

vs.

First Principles

No desenho da soluçãoEm 10 anos desaparecem transações que 
trazem atrito e fricção:
• Agências
• Caixas Eletrônicos
• Maquininha
• Cheques, cartões, dinheiro físico
• DOC, TED
• Produtos
• Canais
• Senha

1) Real time (let’s just borrow
for the next 4 hours!!!)

2) Everywhere (no matter where, 
downtime is unnaceptable)

3) Seamless (lt’s not about money or
banking, but about my life style)

4)Personalised (just take care of my
mortgage payment)

5) Predictive (bank should be able to
predict my financial life style needs)

6) For everyone (basic human right
to send money freely)

7) Reaching the unreacheable (unbanked, 
underserved, kids, elderly, persons with
physical disabilities)

“Every day Technology-embedded
experiences”

Em 10 anos :
• Sistema invisivel e frictionless

• Disponivel a qualquer hora, em qualquer lugar

• Pagamentos baseados em IoT

• Fast payments / real time

• Autenticação por biometria (sem senha)

• Very voice-assistant based

• AI and Machine learning based

• Machine to Machine

• “Experiência”, não produto



Adapt or Die

“In the future BBVA will be a Software 
Company”
Francisco Gonzales

“Nos próximos anos, todos os nossos 
executivos de negócios deverão entender de 
tecnologia, e todos os executivos de 
tecnologia deverão conhecer negócios”
Roberto Setúbal

“In 2030, Banking everywhere. Never at a bank”
Brett King

“We’re a technology
company, wrapped around
a great bank, and that’s
going to be the future of
what we do”
Brian Moynihan

O horizonte é claro, mas a 
distancia é incalculável !!!



Organizações terão que adaptar 
suas competências 

Experiências. 
Nem produtos, nem canais !!!

Espírito de 
inovação, talento, 
Pessoas

Dados, dados, dados ...

Arquitetura ágil e Cloud

Inteligência Artificial 
e Machine Learning

Smart partnerships

Blockchain

Open Banking

Jeito Ágil ?



Vamos precisar de mais 
tecnologia ...

Engenharia de Software

UX  / Design Thinking

Cloud
Processos

Engenharia 
de Dados Inteligência Artificial / Machine Learning

Information Security / 
Risks

Digital CEO

BlockchainPartnership
Management

Engenharia 
de Produto



Em 2030

• Teremos mais transações bancárias M-2-M 
(machine-to-machine) do que humanas

• Grande maioria dos 
“financial advisors” será 
via inteligência artificial 
e algoritmos, sem uma 
interação humana

• Bilhões de desbancarizados contratarão serviços financeiros, 
sem nunca ter entrado em uma agência

Hey, Alexa !!! • Interações de e-
commerce ou m-
commerce serão através 
de assistentes de voz



Em 2030

• Pelo menos uma dúzia de países 
abolirá o dinheiro físico (cashless), 
puxados por países Nórdicos, 
Singapura, Australia e regiões 
metropolitanas da China

• Inteligência Artificial terá 
assumido um papel 
relevante dos atuais 
empregos em bancos

• Os Big Tech Players terão o 
maior volume de depósitos 
bancários do planeta

• Plataformas de Crowdlending
(P2P) envolverá metade das 
transações de empréstimos 
tomados (?)•Banking, but no banks !?
• Moedas digitais ou 

similares



Faça parte deste time! 

associados@anefac.org.br
(11) 2808-3299

João Bezerra Leite


