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A evolução tecnológica e a banca – Banca 1.0

O primeiro computador usado na banca chamava-se ERMA e foi construido

pelo MIT para o Bank of America (1955), criado para o processamento de 

cheques.

Na mesma altura surgem os primeiros super computadores IBM Mainframe

que permitiram à banca a informatização e automatização de processos

(anos 60).

A maior parte da informação relativa aos Clientes estava registada em

cartões que eram armazenados nos balcões.

Centralização no Balcão
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A evolução tecnológica e a banca – Banca 2.0

Com a evolução da tecnologia, especialmente a massificação dos 

computadores e das comunicações aparecem as caixas multibanco, os

terminais Minitel e os primeiros serviços Home Banking básico (anos 80).

De seguida e com o aparecimento da internet surgiram os primeiros

primeiros serviços Home Banking avançado com maior funcionalidade

para o Cliente (anos 90).

Self service
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A evolução tecnológica e a banca – Banca 3.0

Com o crescimento da internet e o aparecimento dos smart phones e 

das aplicações mobile, os serviços Home Banking evoluiram ao ponto

de deixar de ser necessário ir ao balcão (o iPhone foi lançado em

2007).

Banking everywhere, anytime

Operações como a abertura de conta ou a decisão de novos

investimentos passam a ser possíveis remotamente.
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A evolução tecnológica e a banca – Banca 4.0

Tecnologia

Banking everywhere, never at a Bank

Pensamento disruptivo – esquecer os conceitos existentes e criar novos conceitos que melhor satisfaçam o ser humano. 

Ex: criação do smart phone (iPhone), a Apple decidiu questionar o conceito de telemóvel que existia (Nokia, Blackberry, 

Motorola, etc) e investir num conjunto de componentes inovadores que permitiram realizar o projecto (ecran multi-

touch, acesso internet, uma loja de aplicações, etc)

Forma de pensar

A última mudança de paradigma está a acontecer devido aos avanços exponenciais em várias tecnologias disruptivas, que 

quando combinadas aumentam o seu poder transformador. Referimo-nos às capacidades dos SmartPhones e da Cloud, 

IA, Blockchain, Internet of Things, etc 

Pensamento interactivo – realizar iterações à volta dos conceitos que já conhecemos

Ex: extracto bancário → papel →multibanco → home banking → smart phone
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Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Principais Características

Inovar?
Para quê correr riscos quando podemos
prosseguir lentamente rumo à 
obsolescência?
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Ex.: Quando entro numa zona comercial onde costumo fazer compras, o meu 

Smart Phone envia-me um alerta com o saldo disponível na conta. Quando vou

fazer o pagamento caso o saldo não seja suficiente, sugere-me um empréstimo

ou uma transferência de uma outra conta.

Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Experiência para o Cliente 

A experiência global que o banco disponibiliza aos Clientes começa a 

ser o grande factor diferenciador. 

Experiência:

• Facilidade de acesso através dos Smart Phones,

• Usabilidade das aplicações,

• Vantagens que os novos serviços trazem aos seus Clientes (ex: 

abertura de conta online),

• Disponibilidade 24*7 dos serviços.
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Os gigantes tecnológicos (Apple, Google, Facebook, Amazon, etc) e as Fintechs, estão cada

vez mais a focar-se nas transações financeiras e vão obrigar os Bancos a evoluir enquanto

utilidade para os seus Clientes.

Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Talento para a inovação 

Os utilizadores destas plataformas, conhecem e gostam da sua utilidade e vão certamente

exigir experiências idênticas aos seus Bancos.

Um talento direcionado para a inovação, que entende as novas tecnologias e a vontade das 

novas gerações.

A solução será apostar no talento dos seus colaboradores.
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Como nos restantes negócios da actualidade “os dados” passam a ser uma componente

fundamental para os sistemas dos bancos.

Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Data (dados)

Esses dados permitem conhecer o comportamento dos Clientes e são essenciais para os processos

de recomendação e serviço ao Cliente.

Os dados necessários para dar contexto às novas experiências online que os bancos precisam

de passar a disponibilizar aos seus Clientes. 

Informação relativa a:  

“Onde, Quando, Porquê, Como”.

Ex.: Todos os dias quando saio da Finantech e me dirijo a casa o Google envia-me uma

mensagem com uma previsão de tempo para a viagem e recomendação do trajecto.

Os dados que a Google vai armazenando permitem-lhe conhecer os meus hábitos e as minhas

rotas diárias, etc. 
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O legado de uma arquitectura core pouco flexível é um dos grandes problemas que os bancos

estão de enfrentar. Pode ser mantida mas somente para operações com carácter contabilístico. 

Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Agilidade

A agilidade nas equipas e no pensamento é fundamental para esta nova realidade da banca. 

Alguns factores críticos:

• Cultura da organização,

• Vontade de mudar,

• Experimentar e não ter receio de falhar,

• Equipas multi-disciplinares

A construção de uma arquitectura ágil e virada para a 

disponibilização de serviços ao Cliente:

• Arquitectura escalável,

• Plataformas como serviços (Cloud),

• Automatização de processos (DevOps)
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Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Agilidade – equipas multi-disciplinares

Elementos com perfis e competências distintas mas os mesmos objectivos.

São focadas em produtos/serviços ou projectos.

Número de elementos ideal é entre 6 e 10 e deve ter diversidade cultural.

Soft Skills - habilidades e atitudes dos seus membros.

Tipicamente funciona em ciclos (ex: 2 semanas) com várias reuniões durante o ciclo (planeamento, diária

e retrospectiva) 

Uma liderança e que cada elemento conheça e cumpra o seu papel.

Cada elemento deve dar feedback e avaliar os restantes elementos da equipa.

Para fomentar a participação deve ser usado um sistema de votação via cartas ou electrónico.

Principais características:
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Esta tecnologia obriga a uma mudança de paradigma dos bancos, 

especialmente em 2 áreas:

• Relação e aconselhamento ao Cliente

• Deteção de fraude.

Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – IA 

Implicações imediatas:

Menor contacto direto com os Clientes.

Maior experiência em tempo real, só possível com processos de IA.

Machine learning – baseado em métodos estatisticos que permitem às

máquinas aprender com a experiência que vão tendo (adquirir

conhecimento)

Deep learning – funciona usando redes neuronais multi-nível, cuja criação

foi inspirada no funcionamento do cérebro humano.

Artificial Inteligence – conjunto de várias tecnologias que permitem às máquinas imitar o 

comportamento humano
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Um dos segredos da agilidade é reconhecer que existem soluções no mercado que podem ser 

licenciadas e mais fácilmente implementadas.

Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

Banca 4.0 – Parcerias

À medida que a tecnologia evolui a solução para 

os Bancos é implantar novos recursos externos

através de APIs e de soluções baseadas em

infraestruturas Cloud.

Estas parcerias são mais rápidas e económicas

comparando com os esforços internos

tradicionais.

Permitem integrar um pensamento externo e 

diferenciador.
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Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

O aumento dos volumes de dados, a sua privacidade e criticidade estão a ter implicações diversas no 

dia a dia das sociedades:

• Novas leis - os regulamentos de privacidade de dados

• Tecnologias inovadoras - como o blockchain que aparecem para garantir a segurança e privacidade

dos mesmos

Banca 4.0 – Blockchain

O blockchain (cadeia de blocos) é uma base de dados partilhada numa rede de 
computadores que visa a descentralização como medida de segurança.

São baseadas num indice global para todas as transações que ocorrem num 
determinado mercado.
Um registo adicionado à cadeia é muito difícil de alterar. 

Para garantir a segurança, a rede faz verificações constantes entre os seus nós, 
garantindo que todas as cópias existentes em cada nó são iguais.

Principais características do blockchain:
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Experiência
para o Cliente
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Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
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Instituições não bancárias passam a disponibilizar serviços bancários aos seus Clientes, através de 

uma API pública a disponibilizar pelos bancos.

Banca 4.0 – Open Banking e PDS2 
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Experiência
para o Cliente

Talento
Inovativo

Data Driven 
Backbone

Métodos Ágeis

Inteligência 
Artificial

Parcerias 
Inteligentes

Blockchain e 
Data Brokers

Open Banking e 
PSD2

O objectivo destas Instituições não bancárias é desenvolver aplicações com a capacidade de se 

ligarem aos diversos Bancos do espaço europeu e disponibilizar um serviço integrado aos seus

Clientes

Banca 4.0 – Open Banking e PDS2 

Mostrar o saldo disponível 
agregado que o Cliente tem 
em vários Bancos

Saber onde gasta o seu 
dinheiro num 
determinado período

Alertar quando se vencem 
determinadas operações a 
débito e crédito

Á semelhança dos bancos estas Instituições de serviços estarão sujeitas a:

Escrutínio do regulador de 
cada um dos países 
europeus

Cumprir as normas de 
proteção de dados

Ter autorização do Cliente 
para acesso aos seus dados 

O desafio para os bancos será conseguir manter o relacionamento directo com os seus Clientes



Robot Advisory
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Sifox Trader
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Follow us @:

https://www.linkedin.com/company/finantech

https://www.finantech.pt/

Estamos prontos para o receber no nosso stand!

Obrigado pela vossa atenção!

https://www.linkedin.com/company/finantech
https://www.finantech.pt/


25

A evolução tecnológica e a banca – Banca 4.0

A última mudança de paradigma está a acontecer devido aos avanços exponenciais em várias tecnologias disruptivas, que quando combinadas estas 

tecnologias aumentam ainda mais seu poder transformador.

Banking everywhere, never at a Bank

Inteligência Artificial, considerando as várias 

áreas de aplicação destas tecnologias. 

Internet das coisas (of things ou Web 4.0) 

– interconexão de objectos quotidianos à 

internet. 

Análise Digital, que nos ajuda cada vez 

mais a tomar as melhores decisões


