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Quanto tempo algumas inovações tecnológicas levaram para alcançar 
50 Milhões de utilizadores?
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O mundo está 
a digitalizar-se 
porque as 
pessoas 
assim o 
exigem
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Extensão da plataforma 
do banco para 
selfservice. Podemos 
aceder ao banco 24/7

Mainframe

PC & Internet

ATM’s

Podemos aceder ao 
banco remotamente

Ainda precisamos de 
bancos?

Podemos aceder ao banco 
onde quisermos… não 
precisamos de ir ao banco

Um lugar para onde 
vamos

Tech Revolution

1950s
1980s

1990s

2000s

2010s

Maior capacidade de 
Resposta Smartphones

As utilidades 
nucleares de um 
banco passaram 
a ser entregues 
através de 
tecnologia…
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Revolução 
Digital
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Ficção 
científica?
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Vou sair com o Gran. 
Jantar e algumas bebidas. 
Pode ser uma noite longa.

Não te esqueças que o último 
comboio é as 10:45. Tens 
gasto muito em Táxi.

•A EVA conectou-se ao serviço de comboios 
para ver os horários do dia

•A EVA conectou-se as contas bancária do 
John para ver o que é que ele tem gasto 
em Táxi

•A EVA calculou que as despesas de Taxi do 
John estavam acima do normal

John, na próxima semana é o 
aniversário do teu pai. 
Gostarias que eu escolhesse 
algumas opções de presente?

•A EVA conectou-se a agenda ou as redes 
sociais do John, verificou que era o 
aniversário do pai dele e ofereceu-se para 
sugerir presentes.

Sim obrigado. Alguma coisa 
boa. Tu sabes o tipo de coisas 
que ele gosta. Estava 
pensando a volta de £150-
200.

•A EVA monitoriza os gostos do pai do John 
e conhece-o o suficiente para ser capaz de 
escolher um bom presente.
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Vejo que o Cobre teve uma 
quebra durante a noite.

Sim e o Petróleo subiu 0,5%. 
Então eu reequilibrei a tua 
carteira. Vou reavaliar quando 
os mercados abrirem.

•A EVA acompanha a carteira do John e o 
desempenho do mercado.

•A Eva tem a autonomia para fazer ajustes 
a carteira consoante o desempenho da 
mesma e do mercado

Oh Eva, recebi uma 
mensagem da Kate do RH… 
algo haver com pensões.

•A EVA monitoriza e gere tudo o que são 
comunicações do John

Já cuidei disso John, aumentei 
as tuas contribuições mensais 
por 3% e transferi 10.000£ da 
tua conta.

•Foram feitas alterações ao nível de 
pensões na firma do John, a EVA estimou 
qual o valor de contribuição que era 
necessário reforçar para um determinado 
objectivo de reforma

•A EVA tem autonomia para efectuar 
decisões financeiras pelo John
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Advanced Data 
Analytics

Voice 
Authentication

Cloud Technology
Artificial 

Intelligence

Application 
Programming 
Interface (API)

Connected 
Devices

Todas as tecnologias 
necessárias para 
tornar a EVA 
realidade estão 
disponíveis. 
Precisam 
simplesmente de 
serem combinadas e 
melhoradas…
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Até 2030, a tecnologia 
irá impulsionar uma 
mudança significativa 
no sector financeiro. A 
banca poderá deixar de 
escondida para estar 
completamente 
invisível.
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Camada de 
processos

Camada de 
Produto

• Interface com o cliente

• Marca, marketing

• Selecção de produto e garantia 
de qualidade

Papel Players

Camada de 
Interacção

• Dominado por players
tecnológicos globais (e.g. 
Alibaba, Amazon, Apple, 
Google, Facebook)

• Concepção dos Produtos
• Tesouraria
• Segurança / Custódia dos 

activos
• Operações (gestão da camada 

de processos)

• Bancos low cost
• Bancos de nicho, tais como 

Fintech

• Facilitar pagamentos
• Gerir processos administrativos 

e regulamentares (e.g. AML, 
KYC)

• Utilities Centralizadas
• Fornecedores de serviços 

globais
• Fintech

A banca 
ficará 
invisível na 
camada de 
produto…
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A inovação é 
uma opção?



A transformação 
envolve mais que 
Tecnologia e requer 
pensamento a longo 
prazo, assumir 
riscos e execução 
excelente… Transformação Digital

Agilidade é uma capacidade dos 

colaboradores e um desafio cultural

Cultura e Pessoas

Adopção de estruturas, governo e 

métodos de trabalho Agile

Métodos de Trabalho

Utilizar tecnologias para melhoria e 

crescimento dos negócios

Tecnologia



… No entretanto podem 
parar de pedir para 
preencher formulários 
em papel? É um 
começo.

Obrigado!


