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FinTech e banca juntos
na era da internet
A nova vaga do sistema financeiro já chegou. Os bancos vão entrar nas ‘apps’ do telemóvel
e as FinTech vão ser parceiras da inovação tecnológica dos serviços financeiros.
ANTÓNIO VASCONCELOS
MOREIRA
amoreira@jornaleconomico.pt

A tecnologia tomou de assalto o sistema financeiro e muitos dos seus
afluentes. As FinTech, startups ágeis
que desenvolvem tecnologia financeira, nasceram na “garagem” e não
têm medo de desafiar o status quo financeiro, que até há pouco tempo
era comandado exclusivamente pela
banca. Sofre de miopia aquele que
reconduz a relação entre os bancos e
as FinTech a um mero jogo de concorrência. Olhando à lupa os tempos

recentes, constata-se que aprenderam a coexistir: as FinTech vieram
para ficar e os bancos tradicionais
não vão desaparecer.
As FinTech introduziram “no
sistema financeiro o princípio da
‘destruição criativa’, popularizado
pelo economista J. Schumpeter, ao
apresentarem aplicações de novas
tecnologias, processos e produtos
inovadores”, explicou Hélder Rosalino, administrador do Banco de
Portugal. Isto é, “ajudam o sistema
financeiro a reinventar os modelos
de negócio tradicionais e criar serviços mais customizados às necessidades dos clientes, que, por sua vez,

são cada vez mais exigentes e digitais”, adiantou.
As FinTech atuam em diversas
atividades da cadeia de valor do sistema financeiro e há quem defenda
que em alguns casos, nem são concorrentes da banca. Afonso Eça, cofundador da Raize, uma FinTech
portuguesa de crowdlending, considerou que as tecnológicas financeiras
B2C “não estão a inovar em nada, estão apenas a alterar a forma de colocação de produtos no mercado,
numa lógica de smartphone-friendly”.
Mas casos há em que esta tensão
entre incumbentes e insurgentes
pode resvalar para a competição.

Quanto mais próxima da banca do
quotidiano ou da concessão de crédito se aproximar uma FinTech, mais
desafia um banco tradicional.
“Justa friendly nudge to remind you
there’s money in your bank account”.
Quem descarregou a app do Revolut sorri ao receber esta notificação
no smartphone. O Revolut é um neo-bank que, em dezembro, obteve a
licença bancária europeia. “Na
mente da generalidade dos clientes,
[...] concorre diretamente com os
bancos”, frisou João Cunha, senior
manager do Centro de Competências de Serviços Financeiros da
consultora Roland Berger.

“Os neo bancos atuam ao nível
da banca do dia-a-dia. Mais de 90%
dos pontos de contacto dos clientes
com os bancos [são] para pagamentos e gestão de conta. E, aí, as
propostas de valor da Revolut, por
exemplo, mais ágeis e suportadas
num contexto regulatório mais
leve, concorrem diretamente com
os bancos”, explicou. “Mas, na realidade, o Revolut é um cartão pré-pago; não há nenhuma conta associada”, frisou.
Outros sugerem que, à medida
que as gerações antigas são substituídas pelas mais novas, que nasceram digitais e não entram numa
agência bancária, a concorrência
entre bancos tradicionais e FinTech
adensa-se. Pedro Branco, senior manager dos serviços financeiros da
Glintt, uma multinacional de tecnologia e consultoria portuguesa, alertou para “o impacto da questão demográfica portuguesa nos serviços
financeiros”. À medida que o tempo
passa, “os neo bancos vão tornar-se
cada vez mais concorrentes, porque
a distância entre estes e os bancos
tradicionais vai-se esbatendo”, defendeu. “No contexto dos particulares, os bancos tradicionais estão
numa corrida contra o tempo”.

22 fevereiro 2019 | III

Neste contexto, a banca tem
todos os incentivos para correr
mais depressa. No retrovisor, surgem adversários mais sérios que,
se assim o decidirem, poderão ultrapassar os bancos que conhecemos a uma velocidade vertiginosa. Alicerçados em tecnologia de
ponta e na informação sobre os
milhões de clientes que têm, entre
os “grandes desafiadores” da banca encontram-se as “Big Tech,
como a Apple, a Amazon ou a
Google”, salientou João Cunha. E,
no panorama de abertura do sistema financeiro na área de pagamentos, Afonso Eça, também as
considerou como “a maior ameaça
para os bancos”.
Em todo o caso, os bancos estão a
adaptar-se a este novo contexto. “Os
bancos estão a tornar-se mais eficientes, por via da digitalização de
processos e por via da redução de
equipas”, disse Pedro Branco. “Estão
a libertar capital que, em alguns casos, tem sido canalizado para as iniciativas digitais”.
Primeiro inova-se,
depois regula-se
A inovação tecnológica no sistema
financeiro foi muito visível na área

dos serviços de pagamentos. Segundo os advogados da Vieira de
Almeida, Helena Correia Mendonça e Tiago Correia Moreira, a
evolução ocorreu tão rapidamente
que forçou o legislador comunitário a legislar outra vez, obrigando
os Estados Membros a transporem
a nova Diretiva de Serviços de Pagamentos 2 (DPS2).
“A inovação é algo que não se
consegue regular por antecipação
sem correr o risco de se incorrer
numa cristalização de procedimentos e de práticas ineficientes”,
explicou Hélder Rosalino.
A DSP2 regula as novas dinâmicas dos serviços de pagamentos
que, ao acompanharem a transformação dos hábitos de consumo
da sociedade, se tornaram mais
rápidos e convenientes. E, mais
do que isso, veio diluir indústrias
que, até agora, estavam nitidamente separadas. “O banco
BBVA, há cerca de seis meses, começou a vender bifes gourmet no
seu Marketplace”, ilustrou Rui
Negrões Soares, o responsável
máximo pela transformação digital da Caixa Geral de Depósitos.
“No futuro, poder-se-á abrir uma
conta na Zara”, disse.

A abertura da banca a outros
agentes económicos pressupõe a
construção de uma infraestrutura
tecnológica, através da qual irão,
em articulação, aceder à informação bancária dos consumidores.
Por trás desta realidade, está a conjugação entre a conveniência e a
mobilidade dos particulares.
Brevemente, em pouco tempo,
será possível, na mesma app abrir
uma conta bancária, obter crédito,
aderir a um serviço de telecomunicações e comprar um bilhete de
avião sem sair do sofá. Isto não é
futurologia, é a DSP2.
Quando a relação entre os bancos e as FinTech estiver mais consolidada, “haverá muitos vencedores”, frisou o fundador e CEO da
Monese, uma FinTech que quer
colocar os serviços bancários no
bolso dos clientes.
Provavelmente, o maior vencedor de todos será o consumidor. O
avanço tecnológico deu mais poder ao consumidor do que este alguma vez teve. “Até há pouco tempo, quando o cliente precisava de
nós, vinha ter connosco”, relembrou Rui Negrões Soares. “Agora,
o cliente sentado no sofá tem o
banco à sua disposição”. ●

O futuro do dinheiro
é digital
Paulo Raposo
Diretor Geral da Mastercard em Portugal
As mudanças na indústria de pagamentos, impulsionadas
pela PSD2, terão um impacto verdadeiramente positivo e vão
permitir à Europa posicionar-se na vanguarda da inovação
dos pagamentos, criando maior segurança e confiança e
impulsionando novas oportunidades para negócios e pessoas.
O “Open Banking”, por exemplo, em que os consumidores vão
poder dar a entidades terceiras o acesso a informações das suas
contas bancárias, é um fenómeno que vai contribuir para um
setor de pagamentos cada vez mais dinâmico e competitivo
- onde bancos, prestadores de serviços de pagamentos e
entidades terceiras cooperarão e competirão para oferecer
novos serviços ao mercado.
Num momento em que os bancos estão a passar pelo seu
“momento API”, que se traduziu num hotspot de financiamento
de FinTechs em 2018, com investimentos quase a duplicar os o
dos anos anteriores, começamos a assistir à mudança do sector
bancário para um modelo de identificação de risco proativo, ou
mesmo preditivo, utilizando a IA e o big data, transformandoos em insights mais personalizáveis.
É neste sentido, aliás, que a Mastercard, para responder a
estes novos desafios, tem, em 2019, a última vaga de empresas
a entrar no programa Mastercard Start Path, entre as quais
estão soluções de vanguarda ao nível da oferta de serviços
bancários, financeiros e comerciais. Por exemplo, a Cnote está
a criar produtos financeiros competitivos, com impacto social
positivo. A Hummingbird é uma plataforma de inteligência
artificial para gerir operações de combate à lavagem de
dinheiro. A Minka, por sua vez, é uma plataforma de Open
Banking API construída sobre o conceito de dinheiro enquanto
informação sobre dívidas (IOUs) e criptografia.
Num primeiro momento, as mudanças instituídas pela PSD2
pareciam uma espécie de Big Bang, mas, em muitos aspectos,
tratam-se, afinal, de simples adaptações de regras já existentes
às recentes inovações nas soluções de pagamento, actualmente
mais rápidas, seguras e convenientes. No ambiente
concorrencial, contudo, antecipam-se alterações e efeitos no
médio prazo.
A Mastercard, empresa líder em tecnologia de pagamentos ao
nível global, tem vindo a ajudar os seus parceiros da banca a
desenvolver soluções digitais mais seguras e convenientes e é
hoje um dos principais impulsionadores da banca online na
Europa.
Ao dispor de uma infraestrutura global, know-how tecnológico,
produtos e uma rede mundial para instituições financeiras,
a Mastercard está estrategicamente posicionada para apoiar
as Fintechs mais recentes, mas também a banca tradicional,
num momento em que todas as instituições convergem para a
transformação digital da indústria.

Com o apoio de
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NO FUTURO NÃO PRECISAREMOS DA CARTEIRA
Os métodos de pagamentos estão em profunda mutação. A entrada em cena das FinTech, os efeitos da regulação recente
e a alteração dos padrões de consumo vão fazer com que o dinheiro se torne cada vez mais digital.

COMO SERÁ O DINHEIRO DO FUTURO?

HÉLDER ROSALINO
Administrador
do Banco de Portugal

PEDRO MALATO BRANCO
Financial Services,
Senior Manager da Glintt

RUCA SOUSA MARQUES
CEO
at Switch

PAULO RAPOSO
Diretor Geral,
Mastercard Portugal

JOÃO CUNHA
Senior Project Manager
da Roland Berger

Em 2017, o numerário foi utilizado
em 60% dos pagamentos em
Portugal, num total de 3,3 mil milhões
de operações e com uma taxa média
de crescimento anual de 4% desde
2015. Foram realizadas 1,6 mil
milhões de operações com cartão,
mais 9% ao ano. O cheque continuou
a diminuir, em média, 10% ao ano.
Os débitos diretos e as
transferências representaram, cada
um, 5% do total de pagamentos e
ambos cresceram, em média, 5% ao
ano. Identifica-se uma tendência
crescente de utilização de
instrumentos de pagamento
eletrónicos. Mas, mesmo estes têm
registado recentes alterações.
Exemplo disso são as transferências
imediatas e os cartões de pagamento
contactless. Algumas tendências são
inevitáveis: os pagamentos serão
efetuados com equipamentos móveis
no ponto de venda, como
smartphones e wearables; as
soluções e-invoicing ganharão
disseminação (os consumidores
receberão as faturas no
homebanking e confirmarão
de imediato a realização
do pagamento); os serviços
de informação sobre contas
e de iniciação de pagamentos
deverão ter um impulso significativo;
o dinheiro físico continuará a ser um
dos instrumentos mais usados
em Portugal já que os pagamentos
e levantamentos de numerário
continuam a apresentar
uma evolução positiva.
Em 2025, o numerário continuará
a existir, mas apenas será usado
esporadicamente. As contas da água
serão pagas por débito direto
ou e-invoicing. O banco avisará,
por mensagem, se o saldo da conta
não for suficiente. No restaurante,
a nossa presença será
automaticamente detetada
e confirmaremos a conta do jantar
e iniciaremos o pagamento
num smartphone ou wearable.

Num contexto tão dinâmico, evolutivo
e inovador como é o sistema
financeiro, falar sobre o dinheiro do
futuro é quase como tentar antecipar
o vencedor do próximo campeonato
do mundo de futebol. Sabemos quem
são os candidatos, mas é difícil
prever qual deles será vencedor
(e de vez em quando aparece um
outsider). Acredito que o dinheiro,
na sua materialização em numerário
tenha ainda uma esperança de vida
razoável. Já outros meios
de pagamento físicos, como por
exemplo os cheques, tenderão
a acabar mais rapidamente.
Sendo o dinheiro uma unidade de
conta que serve de medida do valor
de bens ou serviços, um meio de
troca e liberatório que permite efetuar
pagamentos de bens e serviços
e reembolsar dívidas e uma reserva
de valor que permite conservar poder
de compra e transferí-lo do presente
para o futuro, terá que continuar
a existir, ainda que numa existência
digital. O que já está a mudar
e continuará a evoluir com uma
rapidez tremenda são os meios
de pagamento, ou seja, deixaremos
de usar dinheiro físico para utilizar
outros meios de pagamento que
nos permitam manter as funções do
dinheiro. E estes meios passaram,
numa primeira fase, pela evolução
dos que já hoje utilizamos, ainda que
de uma forma mais massiva: apps,
serviços de mensagens, devices
e wearables e, numa segunda vaga,
a voz ou outros meios biométricos.
Quanto ao dinheiro, talvez um dia
tenhamos uma moeda digital,
universalmente aceite, suportada por
uma tecnologia eficiente e regulada
por uma entidade única ainda que
descentralizada na sua intervenção.

Numa palavra: digital. Esta tendência
de desmaterialização do instrumento
de troca tem vindo a ser motivada
pela criação de modelos de negócio
inovadores suportados pela Internet,
que promovem experiências
de consumo convenientes, rápidas
e seguras.
A economia digital promove
a abstração do conceito de dinheiro
como simples unidade de valor, um
número guardado numa base de
dados gerida por uma instituição
em quem confiamos para armazenar
e facilitar transferências de fundos.
Esta função tem sido historicamente
concentrada na banca tradicional,
mas a crescente literacia financeira
e o acesso a aplicações
que permitem um controlo simples
de ativos a baixo custo tem motivado
uma alocação diversificada dos
nossos fundos:
• Contas bancárias, onde recebemos
o ordenado e movimentamos
transações de cartão;
• Aplicações de investimento, onde
transacionamos instrumentos
financeiros sem comissões;
• Cartões pré-pagos, sem comissões
de câmbio para viagens
internacionais;
• eWallets, que garantem
a devolução de produtos
de eCommence gratuitamente;
• Contas de fidelização de retalhistas,
com quem transacionamos
diariamente;
• Criptomoedas, guardadas numa
drive local;
• Instituições de crédito, que facilitam
a compra parcelada de
produtos/serviços de alto valor.
No final, esta alocação vai depender
dos casos específicos de consumo.
O que podemos esperar no futuro,
é uma crescente fragmentação
dos meios de reserva e transferência
de valor.”

As carteiras, tal como as
conhecemos, têm os dias contados.
Vai ser o fim das moedas a tilintar
nos bolsos, da procura frenética
pelos cartões bancários. Graças
à inovação tecnológica, surge
o interesse nos wearables que vão
tornar as carteiras uma coisa
do passado.
Os wearables - um anel, um relógio
ou uma pulseira de fitness - ganham
uma nova vida ao permitirem fazer
pagamentos e que ganharão cada
vez mais adeptos. Os analistas
preveem que, até 2020, 62%
dos wearables disponham
de funcionalidades de pagamento
e que haja mais de 50 mil milhões
de dispositivos inteligentes.
É uma expansão massiva
de dispositivos em que as
funcionalidades de pagamento
seguro poderão ser ativadas através
da plataforma de tokenização MDES
(Mastercard Digital Enablement
Service), através da criação
de tokens a partir do número
do cartão bancário principal,
exclusivos para cada comerciante,
com uma proteção adicional que
impede o uso indevido, garantindo
segurança e tranquilidade para
os consumidores
e para os comerciantes.
Mas o desafio não é apenas
tecnológico, nem de confiança
no sistema. Há uma componente
social e fiscal relevante. A começar
pelos custos de manuseamento
de dinheiro que, na UE, ascendem
a 1,5% do PIB europeu e a acabar
nas questões da fraude e da evasão
fiscal que, com os pagamentos
digitais tendem a ser mais facilmente
rastreados pelas autoridades
tributárias.
A mudança para uma sociedade
sem circulação de dinheiro
em espécie será inevitável
e é um processo gradual, que exige
medidas políticas equilibradas,
resultantes de uma combinação
de incentivos e de obrigações,
espírito que, aliás, está bem presente
na mais recente Diretiva de Sistemas
de Pagamento (DSP2).

O dinheiro no futuro perderá
a relação com a moeda física, isto é,
será cashless. Se pensarmos
na realidade chinesa, que já
se aproxima de forma acelerada
do conceito de cashless, este futuro
está a um pequeno passo
do presente. Na China, parte
significativa dos pontos de venda,
desde lojistas a pequenos
vendedores, têm como meio de
pagamento preferencial as soluções
de pagamento eletrónico, como
o AliPay ou o WeChat Pay e, em
alguns casos, deixaram de aceitar
notas e moedas.
Neste futuro, o smartphone será
o único requisito para se viver no dia-a-dia, eliminando a necessidade
de dinheiro físico. Passaremos
a utilizar o smartphone para
nos identificarmos à entrada
das lojas, para gerir os produtos
ou serviços que queremos comprar
e para pagar, sem necessidade
de perder tempo em filas em caixa.
Esta experiência é hoje oferecida
e forma isolada no Ocidente
em operadores como a Amazon Go,
mas está ainda muito longe de ser
universal. Esse passo para o futuro
está sobretudo dependente da
existência de redes de pagamentos
mobile na Europa de aceitação
alargada ou universal, à semelhança
do que acontece na China com
as soluções mobile suportadas em
QR Code. Com a DPS2 e com
a entrada das chamadas BigTech
(Apple, AliPay, Google, entre outras)
aos serviços financeiros,
a expectativa é que essas redes
surjam e que a transição para uma
realidade cashless possa acelerar.

PUB
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Nova revolução da SIBS
abre os bancos a tudo
A dona do Multibanco - a FinTech nacional mais conhecida -, entrou no futuro. Depois do MB Way,
lança o SIBS API Market, e abre a banca a outros setores.
Em 1997, quando apareceu a
Netflix, o mercado de aluguer de
vídeos era dominado pela
Blockbuster. Ao contrário do serviço de streaming da Netflix, alugar
um filme na Blockbuster era um
processo longo, ineficiente e, caso
deixasse passar o prazo de devolução da cassette VHS, pagava-se uma
coima por cada dia de atraso.
O board da empresa recusou adaptar o modelo de negócio, em parte,
porque as coimas tinham bastante
peso na faturação total da
Blockbuster. Em 2000, as coimas
representaram 12% das receitas da
empresa, ou seja, 800 milhões de
dólares.
Dez anos depois, a Blockbuster
faliu. Vingou a Netflix porque se
adaptou à evolução da experiência
de consumo dos consumidores.
Em Portugal, a SIBS é a Netflix
dos serviços de pagamentos. Com o
MB Way, pagar tornou-se tão ágil
como ver um filme na plataforma
de streaming. Segundo a CEO da
SIBS, Madalena Cascais Tomé, todos os meses fazem-se mais de um
milhão de transferências através do
MB Way.
“Os hábitos de pagamento e, sobretudo, os hábitos de compra, estão a alterar-se. Esta é a grande diferença” com o passado, disse a
CEO.
O MB Way é o espelho da altera-

ção do paradigma dos pagamentos,
que se querem mais ágeis, rápidos,
seguros e instantâneos, potenciada
pelas tecnologias digitais, e que culminará com o desaparecimento das
notas e moedas.
Mas o numerário tem sido “resiliente”, disse a CEO. Prova disso é
que “os pagamentos eletrónicos já
existem há 35 anos, mas ainda há
pagamentos em numerário”.
Certo é que os pagamentos eletrónicos vieram para ficar e estão a
ser utilizados cada vez mais em
Portugal, uma tendência em crescendo e que acompanha a evolução
da experiência de compra e dos pagamentos na era digital.
“As compras e os pagamentos
eletrónicos têm vindo a aumentar,
cresceram três vezes mais do que os
levantamentos nos últimos dez
anos”, realçou Madalena Cascais
Tomé. “A própria evolução para o
comercio online vai acelerar esta
tendência, porque no digital e no e-commerce todas as compras são eletrónicas, e o comércio digital está a
crescer quatro vezes mais do que as
compras físicas”, frisou.
A CEO acredita que as tecnologias digitais vão potenciar a inovação em torno da experiência do
cliente, traduzindo-se na “convergência” de vários setores de atividade.
Central neste contexto de con-

DIRETIVA COMUNITÁRIA DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO II

A era da banca aberta
A diretiva ‘DSP2’ abre os serviços financeiros,
que deixam de ser exclusivos dos bancos.
O setor financeiro passou por uma
“evolução demasiado rápida nos
serviços de pagamento”, e o legislador teve de regular esta atividade, disse Tiago Correia Moreira,
advogado no escritório Vieira de
Almeida (VdA).
A DSP2, “que já foi transposta e
já está em vigor”, segue-se à primeira DSP, que surgiu “quando o
legislador europeu percebeu que

havia um mercado que vivia da
prestação de serviços acessórios ou
principais à banca tradicional”, explicou o advogado.
O grande objetivo da DSP2 consiste em criar “um mercado único
para os serviços de pagamento que
seja seguro, eficiente, inovador e
concorrencial”, explicou Hélder
Rosalino, administador do Banco
de Portugal.

Troca de informação imediata
Na prática, num futuro (muito)
próximo, sempre que alguém contratar um serviço de telecomunicações, por exemplo, deixará de ter de
confirmar um conjunto de informação para aderir ao serviço.
Entre as principais inovações regulatórias operadas pela DSP2 (ver
página seguinte), a diretiva prevê a
utilização dos API - Application Programming Interface, que são formas

padrão através das quais os sistemas
bancários se abrem às novas tecnologias e permitem que elas integrem funcionalidades.
Assim, não será necessário confirmar um conjunto de informação
para aderir a um pacote de telecomunicações (ou outro serviço),
porque a operadora consegue recolher as informações bancárias junto
dos bancos onde estão as contas.
Neste sentido, tal como fez com a
infraestrutura de multibancos, a
SIBS vai lançar brevemente no
mercado a SIBS API Market, plataforma de open banking “que vai permitir o desenvolvimento de serviços entre os vários participantes,
quer os bancos, quer estes novos
players, que vão poder, através das
APIs, ter acesso à conta, iniciação
de pagamentos e confirmação de
fundos [dos clientes], e desenvolver
novos casos de uso” inovadores
para o consumidor.
Da próxima vez que comprar um
bilhete de cinema online, já não terá
de inserir o número do cartão de
crédito, o seu nome e o código que
vem na parte de trás do cartão de
crédito.
O mesmo aplicar-se-á às compras de bilhetes de avião, pagamentos de água e luz, alojamento ou
compras do supermercado.
Isto porque, o cinema aonde vai,
a companhia aérea, a fornecedora

de água e luz, o hotel onde vai ficar
e o supermercado da sua preferência vão aceder à informação bancária da conta do cliente, desde que
tenham a respectiva autorização.
Passadas décadas e onze mil multibancos depois, a SIBS “ainda tem
o ADN de uma startup”, salientou
Madalena Cascais Tomé.
Num ciclo de inovação contí-

Assim, segundo Helena Correia
Mendonça, advogada da VdA, o
diploma “estendeu obrigações regulatórias a operadores que antes
não estavam sujeitos a estas regras”. E, como explicou Rosalino,
regula também dois serviços de
pagamento que “eram bastante
utilizados em alguns países da
União Europeia, mas encontravam-se fora do âmbito de aplicação da DSP”.
Em primeiro lugar, surgem os
serviços de informação sobre contas, uma realidade nova. Com a autorização do cliente, permitem a
uma “entidade tecnológica, que
não tem de ser um banco, agregar
numa app, informação sobre diferentes contas de um cliente”, explicou o advogado. Assim, uma pes-

soa com várias contas bancárias
poderá ver o saldo que tem em
cada uma, sem sair da mesma app.
Em segundo lugar, aparecem os
serviços de iniciação de pagamentos, que permitem às pessoas pagarem por um bem ou serviço sem
saírem do site onde estão e sem necessitarem de introduzirem os seus
dados financeiros, ou efetuar uma
ordem de transferência, como ainda hoje acontece. Neste caso, “uma
entidade assume o papel de iniciar
o pagamento, fazendo a ponte entre o consumidor e o banco”, disse
o advogado.
“Com este enquadramento, as
entidades devidamente autorizadas passam a poder aceder às contas para iniciar pagamentos e recolher informação, fazer uma leitura

do nosso perfil financeiro e, a partir daí, oferecer serviços inovadores e com valor para os clientes”,
frisou o administrador do BdP.
Apesar de ser difícil antecipar os
corolários da evolução do sistema
financeiro, a DSP2 encerra em si
mesma ilações que, embora ainda
não estejam totalmente materializadas, configuram um esboço do
que será esta indústria num futuro
próximo.
Neste sentido, assinalou Rosalino, a diretiva “remete-nos para um
novo paradigma que muitos classificam de ‘era da banca aberta’, onde
o acesso à informação abre oportunidades para a oferta de serviços
financeiros inovadores”.
Desde logo, este diploma traduziu-se num “alargamento porque

fluência é o “conceito de mobilidade porque podemos fazer tudo, em
qualquer sítio e a qualquer hora”,
explicou Madalena Cascais Tomé.
“Isso obriga a uma adaptação de todos os ecossistemas, não só do financeiro, mas também do comércio, do retalho, e de todos os outros
setores “, salientou.
Isto significa que onde dantes
havia uma separação nítida entre
diferentes indústrias, há agora diluição, numa articulação digital e
conveniente em benefício do consumidor.
No contexto da Diretiva comunitária de Serviços de Pagamento 2
(DSP2), “os serviços financeiros
estão a dar o exemplo para a abertura do acesso à conta ou para a
iniciação do serviço de pagamentos”, desde que haja autorização
prévia do consumidor, referiu a
CEO da SIBS.
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Algoritmos já
concedem crédito
Bancos e FinTech entraram num jogo de soma
positiva, inovando o modelo de negócio. Tudo em
nome da satisfação dos consumidores.

nuo, a SIBS lançou este ano, entre
outros, o serviço “Viva Go”, que
associa o cartão Viva Viagem ao
cartão bancário do utilizador, e
que desconta de forma pós-paga as
viagens que utiliza. “Torna-se
numa tipo de cartão contactless”,
explicou a CEO. O dinheiro físico
há-de desaparecer; só não se sabe
quando. ● AVM

criou confiança, ao passar a regular entidades que dantes não estavam reguladas, o que criou mais liberdade e mais mercado”, frisou
Correia Mendonça.
E a própria dinâmica do setor financeiro também se tornou mais
aberta, alterando “a cadeia de valor
da prestação de serviços financeiros, porque terceiras entidades vão
aceder às contas, vão ter parcerias,
produtos complementares, informações e vão oferecer novos serviços”, disse o administrador do
BdP. A troca de informações entre
bancos e FinTech “vai fazer com
que as contas bancárias se tornem
numa espécie de matéria-prima,
sobre a qual serão desenvolvidos
esses serviços de valor acrescentado”, disse. ● AVM

O futuro da Caixa Geral de Depósitos
(CGD) é assegurado no laboratório
digital. Dividido em várias secções,
como a análise de risco, o crédito ao
consumo, crédito à habitação ou gestão de empresas, cerca de 100 pessoas
contribuem para a transformação digital da Caixa. Nas paredes lê-se, um
pouco por todo o lado, a frase “done is
better than perfect”, de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook.
“O objetivo é fazer com que a Caixa assegure a sua posição de liderança neste mundo novo que já chegou à
banca”, assegura Rui Soares, responsável máximo pela banca digital da
CGD. “Não se trata de garantir a sustentabilidade de curto prazo, mas
potenciar o que nos trouxe até aqui
com a nova mudança de paradigma”,
frisou. A CGD tem cerca de 1,4 milhões de clientes ativos no digital.
A banca, em profunda mutação, já
não está apenas nos balcões. Está
agora também na internet e nas apps
dos nossos smartphones. “Está onde o
cliente quiser”, disse Rui Soares.
Ao contrário da CGD, há bancos
que já nasceram digitais. O BNI Europa é “um banco digital, focado em
nichos de mercado e que vai ao encontro de necessidades que ainda
não estavam a ser atendidas pelos
bancos tradicionais”, explicou Pedro
Pinto Coelho, CEO do banco. O BNI
nunca abriu balcões e, “como não tinha o legado dos bancos tradicionais,
passou logo a ser um challengerbank”,
disse o CEO.
Além da app que permite a abertura de conta, os cerca de 17 mil
clientes do BNI conseguem gerir as
suas contas com o dedo indicador.
Com o ‘Puzzle’, a solução de crédito
do banco, os clientes conseguem obter financiamento a qualquer hora,
24h/7dias, processado por softwares
inteligentes, numa “experiência totalmente digital”, frisou Pinto Coelho. Em apenas dez minutos “conseguimos identificar o cliente, analisar
o perfil de risco e assinar o contrato
de crédito digital, sem que o cliente
precise de assinar um só papel”, disse.
Como é que isso faz? “Através de um
algoritmo que define se devemos ou
não conceder o crédito”, explicou.
A CGD também consegue ser ágil,
trabalhando em soluções semelhantes. “A decisão automatizada de crédito está para breve”, revelou Rui Soares, que promete não ficar por aqui.
“Brevemente teremos uma solução
de levantamento de dinheiro através
de uma app, como o MB Way”.
A mudança de paradigma da banca

passa pelo “totalitarismo do consumidor”, como lhe chamou Rui Soares.
“Por via da tecnologia, o consumidor
tem um poder como nuncaantes teve,
e isso determinacomo [os bancos] vão
prestando serviços”, explicou. Através
da tecnologia, isto significa colocar no
mercado produtos mais convenientes
paraos consumidores.
A adaptação dos modelos de negócio dos bancos às novas tecnologias
também passa pelas parcerias com as
FinTech. “Se há uma solução que tem
uma melhor experiência para o cliente e a um custo mais barato, há que
incorporá-la”, salientou o diretor da
CGD. “Nunca tive a visão que as FinTech constituem uma ameaça”, disse.
Do mesmo jeito, o BNI “tem muito
interesse em fazer parcerias com as
FinTech”, assegurou Pinto Coelho.
“A ideia é fazer a seleção de uma determinada FinTech que traga alguma
tecnologia que nós não temos”.
O BNI fez mais de 18 parcerias
com as FinTech que operam no
mercado de crédito, em quase toda a
Europa.”São empresas digitais que
originam crédito de forma digital
junto de particulares ou de empresas”, explicou o CEO.
Na área dos depósitos, o BNI também estabeleceu parcerias com FinTech que “permitiram angariar
clientes de outros países, como a
Alemanha, Holanda e Áustria”, revelou Pinto Coelho. “Isto permitiu fazer crescer o balanço de forma rápida
e fora de Portugal”.
O futuro é, por natureza, incerto.
Mas, para se ter um vislumbre sobre
o que será o futuro do setor financeiro, pode olhar-se para a China,
onde existem 500 milhões utilizadores de pagamentos móveis, que contrastam com os cerca de 200 milhões
de utilizadores de internet banking.
“Na China, é possível viver sem um
renminbi na carteira durante meses;
só é preciso ter um smartphone”, disse Rui Soares. “A bancarização deles
foi feita pelos pagamentos móveis,
não foi por bancos tradicionais: foi
feita pelo Alipay e pelo Wechat
Pay”, explicou. ● AVM
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