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PAGAMENTOS DIGITAIS

Covid-19, o inesperado
acelerador de soluções ‘cashless’
A desmaterialização do dinheiro é já uma realidade. Durante a pandemia, as soluções de pagamentos digitais em Portugal
não pararam de crescer. MB Way já tem 2,4 milhões de utilizadores e Revolut aproxima-se do meio milhão.
ANTÓNIO VASCONCELOS
MOREIRA
amoreira@jornaleconomico.pt

O novo coronavírus abalou certos
hábitos da sociedade e fechou-nos
em casa. O vírus pode não ter criado
nada de novo, mas levantou o véu
do ceticismo que pairava sobre o uso
da tecnologia e facilitou o ajustamento dos comportamentos para
minimizar os riscos do contágio.
Talvez a adaptação mais substancial
ao confinamento tenha passado pelo
mundo do trabalho. Confinados em
casa, aqueles que puderam encontraram, por necessidade, uma (nova)
forma de trabalhar nas ferramentas
de teletrabalho. A Zoom ou o Microsoft Teams — entre tantas outras
opções — já existiam, mas até à Covid-19 nunca o statu quo da reunião
presencial tinha sido posto em causa
como em tempo de pandemia.

Nos meios de pagamento foram
igualmente tomadas medidas de mitigação do risco de contágio. No final de março, o sistema bancário nacional, em articulação com o Banco
de Portugal (BdP) e a SIBS, aumentou o limite dos pagamentos dos
cartões contactless de 20 euros para
50 euros. A iniciativa quis incentivar
os pagamentos com cartão em detrimento do dinheiro físico. E um decreto-lei do Governo estabeleceu
que, até 30 de junho, os comerciantes que disponibilizem TPA não podem recusar ou limitar a aceitação
de cartões para pagamento de quaisquer bens ou serviços, independentemente do valor da operação.
“Os pagamentos acompanham as
tendencias de digitalização, nomeadamente, a liberdade de serem efetuados em qualquer lugar e a qualquer momento. Durante este período, foram criadas pelo Governo medidas legislativas no sentido de faci-

Nos primeiros meses
do ano, as compras
realizadas com
cartões ‘contactless’
aumentaram 60% em
número e as compras
online cresceram 11%
face a igual período
do ano passado

litar e fomentar a utilização de meios
eletrónicos de pagamento”, refere
Madalena Cascais Tomé, CEO da
SIBS, a empresa dona da rede Multibanco e criadora do MB Way.
Mas o pós-Covid é um enorme
ponto de interrogação. Do regresso
à “normalidade” para o regresso à
“anormalidade” — como se tem dito
na praça pública — o único dado adquirido é que não sabemos como
será o mundo se e quando for vacinado contra a pandemia.
Os meios de pagamento não escapam a esta incerteza. Para cimentar a
sua digitalização “agora é necessário dar o passo seguinte”, realça
Madelena Cascais Tomé, isto é, “retirar o caráter temporário destas
medidas e dar início ao processo que
levará à aceitação universal dos pagamentos eletrónicos”.
A Revolut Portugal, por sua vez,
mergulha sem hesitação numa sociedade cashless. Para Ricardo Ma-

cieira, country manager da Revolut
Portugal, estamos a passar por um
“daqueles momentos definidores”.
“Há muito tempo que se tem vindo a consolidar esta certeza de que
caminhamos para um futuro marcado pela progressiva desmaterialização do dinheiro”, diz o líder da
fintech. E salienta: “não tenho dúvidas que esta pandemia trouxe a certeza de que o dinheiro físico, como
o conhecemos, está obsoleto e que
caminhamos para sociedades progressivamente cashless. As pessoas
fizeram menos levantamentos, fizeram mais compras online, usaram
mais cartões virtuais e descartáveis
que oferecem maior segurança, tal
como pagamentos contactless por
motivos de higiene e saúde pública.
Nada vai voltar a ser exatamente
como antes e a forma como encaramos e usamos o dinheiro mudou e
vai continuar a mudar perante esta
nova realidade”.
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A Covid-19 levou muitas pessoas a descarregar a app do banco
para o telemóvel ou a utilizar o homebanking pela primeira vez. Habituado a ver a inovação bem de
perto, João Freire de Andrade,
executive director do BiG Start
Ventures e fundador da Portugal
Fintech, diz que “é indubitável que
o confinamento acelerou vários
hábitos digitais”, como o de comprar online.
“Para isso, muitas pessoas instalaram pela primeira vez aplicações de
pagamentos ou utilizaram este tipo
de meios num processo de compra.
Este efeito foi sentido não só do lado
dos compradores mas também dos
vendedores. Muitos não tinham até
hoje jornadas de compra digitais, o
que era um fator que estava também
a atrasar a massificação deste tipo de
serviços”, explica.
Mais MB Way e mais Revolut
durante a pandemia
Helder Rosalino, administrador do
Banco de Portugal (BdP), revelou
recentemente como a digitalização
dos pagamentos entrou no dia a dia
dos portugueses, apesar da redução
“sem precedentes” nos pagamentos
com cartão.
Num artigo de opinião no jornal
“Eco”, o administrador do BdP
afirmou que nos primeiros meses
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do ano, as compras realizadas com
cartões contactless aumentaram
60% em número e as compras online cresceram 11% face a igual período do ano passado.
Já o SIBS Analytics constatou que,
durante o estado de emergência, as
compras em loja caíram 50% face aos
meses de janeiro e fevereiro, “com
alguma recuperação para uma quebra de 30% nas últimas duas semanas, após o início do desconfinamento”, explica Madalena Cascais
Tomé.
Hoje, o MB Way conta com 2,4
milhões de consumidores, além de
ter registado um aumento na sua
utilização. “Os dados da última semana revelam que as compras em
loja com MB Way atingiram o valor
mais elevado, 45% acima do número
médio de compras registado antes
do primeiro caso de infeção e 13%
acima da semana anterior”, sublinha
a CEO da SIBS.
“A Covid-19 trouxe mudanças
inegáveis nos hábitos de consumo
dos portugueses”, vinca Madalena
Cascais Tomé.
O reforço da digitalização dos pagamentos — e da banca — não foi
afetado pelo vírus. Durante a pandemia, a Revolut Portugal continua a
crescer, ainda que a um ritmo “ligeiramente inferior nos meses de confinamento”, diz Ricardo Macieira.
Mas, em termos homólogos, o crescimento foi superior este ano, numa
altura em que a Revolut Portugal já
tem cerca de 500 mil utilizadores.
O country manager da Revolut
Portugal antecipa que “no fim de
junho poderemos oficializar o
meio milhão de clientes no nosso
país. Em dezembro de 2018 tínhamos 98 mil utilizadores, e o crescimento no último ano e meio foi
muito acentuado, independentemente da pandemia”.
Na Fintech House, as startups que
empurram diariamente o setor financeiro para a inovação sentiram
um “enorme travão”, porque os seus
clientes — bancos e seguradoras —
estavam a adaptar-se ao teletrabalho, explica João Freire de Andrade.
No entanto, as fintechs não pararam e a “adaptação das suas soluções
foi muito rápida”. “As soluções variaram, desde dar acesso rápido aos
mais diversos meios de pagamento,
como é o caso da Switch, a soluções
de biometria de abertura de conta,
como é o caso da LOQR, ou a soluções de invoicing digital, como a InvoiceExpress. Houve quase 50 fintechs a disponibilizarem os seus serviços adaptados ao contexo atual”,
diz o fundador da Portugal Fintech.
Vamos entrar num novo paradigma na forma como utilizamos o
dinheiro? Ainda não se sabe, mas a
SIBS “ve uma economia cada vez
mais digital, em que o dinheiro, no
seu formato físico, tende a tornar-se menos relevante, fomentando
uma sociedade progressivamente
mais cashless”, frisa Madalena Cascais Tomé. ●

O futuro passa pelos equipamentos móveis
O sector financeiro e dos pagamentos tem assistido nos últimos anos a importantes desenvolvimentos
graças a um conjunto de disrupções tecnológicas que vieram alterar os paradigmas existentes.
Por um lado, com o aparecimento das fintech, o sector bancário assistiu a uma nova dinâmica, motivada
pelo interesse crescente dos clientes por serviços digitais e online. Por outro, ao nível dos pagamentos,
a explosão do e-commerce e dos serviços online, veio trazer novos desafios, não apenas ao nível da
segurança das transações para clientes e comerciantes, mas também ao nível da experiência de compra.
O smartphone também assumiu um papel preponderante nesta transformação, ao passar a ser uma parte
integrante das nossas vidas e de ser, com quase toda a certeza, o equipamento em que mais confiamos,
incluindo para pagar.

Por pagamentos sem contacto
O aumento do número de transações Contactless em toda a Europa e em Portugal, mostra-nos que esta é
a forma como os consumidores preferem pagar as suas compras do dia-a-dia, sobretudo pela simplicidade,
velocidade e segurança que a ausência de contacto oferece.
O próximo passo será a generalização do uso do telemóvel também para os pagamentos sem contacto. O
que o coloca definitivamente no centro da nossa vida. Sobretudo, se tivermos também em consideração
que mais de metade do comércio eletrónico passará, em 2021, pelos smartphones.
É neste movimento de transformação digital da indústria, para onde convergem todas as instituições, que
a Mastercard está estrategicamente posicionada para apoiar a banca tradicional e as Fintechs, através da
sua infraestrutura e rede globais, know-how tecnológico e produtos.

E pela Banca online
O facto de a Europa ter assistido a um aumento exponencial do número de fintechs e neobancos e
de ter mostrado sinais de querer assumir uma liderança global ao nível do número de startups e dos
investimentos destinados a trazer novas soluções ao mercado, levou a Mastercard a criar as condições
para apoiar e acelerar essa evolução.
De tal forma que a Mastercard foi o parceiro escolhido para a migração digital de mais de 60 bancos em
toda a Europa, um número que duplicou desde 2018 e que demonstra bem o facto de a banca digital ser o
novo normal para a maioria dos europeus.
Programas como o Accelerate ou Mastercard Fintech Express, que oferecem acesso fácil a um conjunto
personalizado de regras, recursos relevantes e serviços digitais para atender às necessidades exclusivas
das fintechs e permitir o lançamento de programas e a expansão global com velocidade, são um bom
exemplo do nosso compromisso com a inovação a caminho de um futuro cashless.
Paulo Raposo
Diretor Geral da Mastercard em Portugal
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Fintechs ganham
vantagem com
o confinamento
Muitas são “alvos fáceis”, com pouca liquidez, mas estão a aproveitar
a mudança de hábitos de pagamento para captar clientes.

Bancos versus fintechs, confiança
dos clientes e segurança dos depósitos e operações versus agilidade
na criação de novos produtos/serviços e flexibilidade em alterar o
modelo de negócio? Não, não vamos voltar ao debate ininterrupto
dos últimos cinco anos. Nos últimos dois meses, as rotinas dos cidadãos transformaram-se, a economia contraiu, as pessoas deixaram de se deslocar tanto e os hábitos de consumo mudaram para
grande parte dos cidadãos, o que
causou alterações nos modos de
pagamento, dando gás aos canais
digitais dos bancos (ver página ao
lado) e maior projeção às fintechs.
A maior do mundo, a Ant Financial, revelou esta quarta-feira que
só entre março e abril as empresas
de serviços na China criaram mais
de 800 mini programas Alipay
(desenvolvidos pelo grupo chinês
para digitalizar este setor), cada
um com mais de dez mil utilizadores mensais ativos.
A associação Portugal Fintech
também não tem dúvidas: “O novo
coronavírus é o impulsionador
tecnológico do século”. Simão
Cruz, cofundador e um dos jovens
portugueses destacados este ano
pela revista “Forbes”, considera
que a pandemia alterou a hierarquia das necessidades quer dos
consumidores quer das empresas,
e acentuou a importância da colaboração. O subdiretor de Estratégia Digital e Desenvolvimento do
banco BiG dá o exemplo da “Fintech Solutions List”, que detalha
como mais de 40 startups podem
cooperar no processo de transformação digital das organizações.
“Com 24% a operar em insurtech,
16% em lending e credit, seguidos
por áreas como personal finance ou
Data e IA, mais do que trabalhar
com uma startup, é possível combinar várias soluções ao longo de
uma cadeia de valor para criar propostas de valor únicas”, diz ao Jornal Económico (JE). “Mais do que
nunca, as startups e as grandes instituições bancárias são aliadas para
que todos possamos sair mais fortes da situação atual”, garante.
A resposta, mais do que nunca,
está nas parcerias. A empresa portuguesa ebankIT, que desenvolveu
uma plataforma bancária digital e
vende serviços de mobile e internet
banking, backoffice/frontoffice e
centros de contacto, está há seis
anos a ajudar bancos e redes cooperativas de crédito a inovar. Enquanto fintech que trabalha para
grandes instituições financeiras,
desvaloriza a opinião de quem as
considera um risco para o negócio
da banca dita tradicional. “São
complementares”, assevera Renato
Oliveira, presidente do conselho
de administração e CEO da

ebankIT. “A sociedade está a evoluir de forma a aceitar e compreender esta nova realidade online, sobretudo no momento que
estamos a atravessar. Diria até que,
com a aceleração digital forçada
destes últimos dois meses, existem
mais hipóteses para os processos
digitais ganharem protagonismo e
as fintechs apresentarem um melhor posicionamento para responder a esta nova realidade de negócio digital”, refere.
Em fevereiro, a Revolut fechou
uma ronda de investimento que
avaliou a empresa em 5,5 milhões
de euros, permitindo-lhe ter uma
almofada financeira para o “asteroide” que já tinha chegado mas
ainda não tinha deixado “cratera”,
reproduzindo as expressões do
vice-presidente da Comissão Europeia. Ricardo Macieira, country
manager em Portugal, admite que
muitas fintechs serão incapazes de
agir e tornaram-se “alvos fáceis,
dado que tendem a ser empresas
recentes, com pouca liquidez ou
cash flow para reagir à súbita perda de faturação”, mas acredita que
outras, à semelhança do unicórnio britânico, aproveitarão a
oportunidade “para reprogramar
os seus negócios e reestruturar as
suas organizações”. “Dependerá
muito da capacidade de resiliência”, explica ao JE.
A Visa, com quem a Revolut colabora, apercebeu-se de que a pandemia colocou as fintechs sob os
“holofotes” e há duas semanas
anunciou o reforço do ‘Fast
Track’, um programa que cresceu
mais de 200% desde a sua expansão global em 2019 e que passou
agora a integrar mais de 140 empresas tecnológicas financeiras.
“Acreditamos que a chave é a colaboração entre grandes empresas,
como instituições financeiras e
bancárias e as fintechs, de modo a
antecipar melhor as necessidades
dos clientes e permitir mais inovação, para que seja sempre possível
encontrar novas ideias que venham a revolucionar o mercado”,
afirma Paula Antunes da Costa,
diretora da Visa em Portugal.
“Esta é uma oportunidade de ouro
para as fintechs”, realça.
Os administradores da Raize asseguram que têm aproveitado este
período para “investir sem interrupção” na captação de clientes e
no desenvolvimento de produtos,
que chegarão ao mercado nos próximos meses. Com o confinamento e o dever cívico de distanciamento social, “as plataformas digitais de serviços financeiros deixaram de ser uma ‘oferta inovadora’ e
passaram a ser um ‘serviço base’
que todos os clientes devem estar
confortáveis a utilizar. A relação
pessoal com o agente bancário deixou de ser ‘essencial’ e passou, em
muitos casos, a ‘desnecessária’”, dizem José Maria Rego, Afonso Eça
e António Marques. ●
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Fintech, bigtech
e banca: mesma
atividade, mesma
regulação
O primeiro princípio é que para a mesma atividade deve haver a mesma
regulação, defendem os bancos, os reguladores e até as fintechs.
MARIA TEIXEIRA ALVES
mtalves@jornaleconomico.pt

A diretiva europeia sobre os serviços
de pagamento, que entrou em vigor a
14 de setembro de 2019, ao mesmo
tempo que pôs fim ao monopólio de
fornecimento de contas bancárias detido pelos bancos, também permitiu
às fintech aceder aos dados dos clientes, desde que o seu proprietário o autorize. Estamos, assim, perante um
quadro legislativo que favorece a
concorrência no sector dos serviços
bancários digitais e que transfere a
batalha pelo negócio financeiro para
o domínio dos dados, considerado o
epicentro da revolução digital.
A digitalização dos serviços financeiros recebeu um novo impulso
com a pandemia da Covid-19, com
“crescimentos assinaláveis nas compras com cartão efetuadas com recurso à tecnologia contactless e nas compras online”, escreveu recentemente
o administrador do Banco de Portugal (BdP), Helder Rosalino. Esta evolução desafia a regulação e a supervisão a encontrar respostas adequadas
para que o processo de inovação tecnológica se desenvolva num quadro
de segurança e garantia dos direitos
dos clientes. “Centramos a nossa
atuação no domínio da inovação financeira em quatro dimensões”, entre elas “a avaliação e esclarecimento
quanto à aplicação do enquadramento regulatório a novos projetos, procurando incentivar a inovação sem
prejudicar os direitos dos investidores e a análise do impacto, efetivo e
potencial, de novos projetos no alargamento do leque de serviços e produtos financeiros disponibilizados no
mercado nacional”, diz a CMVM.
O perímetro da supervisão do
BdP tem vindo a incluir novos prestadores de serviços que apenas são
acessíveis em contexto digital. “O
supervisor é, ao mesmo tempo, chamado a garantir o cumprimento do
quadro normativo e, em especial, a
transparência da informação e os
deveres de conduta das instituições,

e a acautelar o level playing field de
todas as entidades que comercializam produtos e serviços bancários”.
É, por isso, “imperativo” que a atuação da supervisão comportamental,
do ponto de vista regulatório e de
supervisão, assegure o cumprimento dos deveres das instituições.
O BdP está consciente que as instituições incumbentes têm uma presença cada vez maior nos canais digitais, basta ver como os bancos possibilitaram em tempo recorde a adesão
às moratórias de crédito do Estado e
privadas através dos canais digitais.
Com a Covid-19 houve uma promoção ativa dos canais remotos, facilitando o acesso a clientes e minimizando a necessidade de interações
presenciais. Ao mesmo tempo que os
bancos investem na inovação e canais
digitais, novas entidades pedem autorização aos reguladores para a comercialização de produtos e a prestação
de serviços nos mercados bancários
de retalho, entre estas as designadas
bigtechs. Isto levanta desafios ao nível da supervisão. “Na atual era digital, são muitos e bastante complexos
os problemas com que estão confrontadas a regulação e a supervisão
comportamental bancárias e, bem assim, a formação financeira dos clientes bancários, universo que, nos dias
de hoje, tende a confundir-se com a
população em geral, por força da natureza generalizada da bancarização.
Quanto a esta última vertente, cumpre referir que a mesma tem vindo a
merecer cada vez maior atenção por
parte do Banco de Portugal, dada a
sua natureza estratégica”, refere Luís
Máximo dos Santos, na nota de abertura do Relatório da Supervisão
Comportamental. Máximo dos Santos disse ainda que, “em paralelo com
os desafios deste contexto de crescente digitalização da atividade bancária,
o BdP, enquanto autoridade de supervisão comportamental, tem vindo
também a responder a muitos outros
desafios, designadamente o do alargamento do perímetro de supervisão
aos intermediários de crédito e o da
certificação das entidades que dão
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formação aos trabalhadores das instituições de crédito, no âmbito do crédito à habitação e hipotecário, e aos
intermediários de crédito”.
No Relatório de Supervisão Comportamental, o BdP diz também que
está a acompanhar de perto a evolução dos processos de revisão das diretivas do crédito aos consumidores e
da comercialização de serviços financeiros à distância. O BdP explica que
tem atuado de modo a que a inovação
prossiga sem pôr em causa os direitos
dos clientes bancários. Em 2017, tornou possível a abertura de contas de
depósito exclusivamente por via remota e, em 2018, passou a exigir às
instituições o reporte de informação
aos clientes sobre os produtos de crédito comercializados através de canais digitais. Já em 2020, colocou em
consulta pública um projeto de carta
circular para sistematizar boas práticas na comercialização de produtos e
serviços bancários através de canais
digitais. Ao mesmo tempo, tem apostado no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de apoio à sua
atividade de supervisão (SupTech). O
recurso a soluções de inteligência artificial e de machine learning irá permitir-lhes identificar e monitorizar
melhor as fontes de risco e aumentar
a eficiência e a tempestividade dos
fluxos de informação e das interações
com as entidades supervisionadas.
O BdP tem também acompanhado
a comercialização de produtos e ser-

viços através de canais digitais. Em
2019 avaliou 30 produtos de crédito
aos consumidores online, ou mobile,
de 15 instituições e emitiu 80 determinações específicas e recomendações, dirigidas a dez instituições, para
corrigir as desconformidades identificadas. As instituições estão atualmente obrigadas a reportar ao BdP
informação sobre os produtos de crédito aos consumidores cuja contratação se inicie e conclua nos canais digitais (por intermédio do homebanking,
de plataformas de internet ou de aplicações móveis). A atuação do supervisor tem incidido especialmente sobre a forma como cada instituição
assegura o cumprimento dos deveres
de informação e de assistência, e permite aos clientes de canais digitais o
exercício dos direitos de livre revogação e de reembolso antecipado, bem
como sobre os procedimentos de segurança implementados e a forma
como o cliente confirma a sua vontade de contratar. Por outro lado, a digitalização exige também uma maior
e mais sofisticada literacia financeira,
pois o cliente deixa de poder contar
com o apoio presencial de um colaborador da instituição. O BdP e a
CMVM têm em curso programas de
educação financeira com o objetivo
de promover a utilização segura dos
canais digitais.
E os bancos? O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB) já
reconheceu que as fintech têm con-
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Banca vs FinTech?
Colaboração é a
palavra de ordem

DUARTE LÍBANO MONTEIRO
Country Manager da Ebury Portugal

tribuído para a inovação do setor
bancário, mas defende que estas startups financeiras devem reger-se pelas
mesmas regras que balizam a atividade dos bancos. “Importante será garantir que outros operadores (as fintech) que desenvolvam o mesmo tipo
de atividade [que os bancos] estejam
também sujeitos ao mesmo quadro”,
tem defendido Faria de Oliveira. O
presidente da APB defendeu a aplicação do mesmo quadro normativo
para todos os intervenientes do setor
bancário “independentemente da natureza do operador, porque é a atividade que este exerce que deve ser regulada e supervisionada”. Numa frase: “mesma atividade, mesmos riscos,
mesmas regras, mesma supervisão”.
Também Leonardo Gambacorta, do
Banco de Pagamentos Internacionais, defendeu, numa conferência da
Nova SBE, que a entrada das empresas tecnológicas no mercado financeiro, quer sejam fintech ou bigtech
(grandes empresas tecnológicas
como o Facebook, Google ou Amazon), devem estar sujeitas às mesmas
regras. Essa também tem sido a posição dos CEO dos bancos. Miguel
Maya tem defendido o mesmo level
playing field, e o CEO da CGD, Paulo
Macedo, tem vindo a alertar para o
perigo potencial de a banca estar a ser
“empurrada para apenas guardar depósitos” em consequência da disrupção tecnológica implementada pelo
surgimento das fintech. ●

A tecnologia nunca esteve tão
presente nas nossas vidas
como agora. As autoestradas
da comunicação estão inundadas de dados, entre vídeo conferências, centenas de grupos
de whatsapp, compras online,
são gigas de informação que
circulam, enquanto nos aconselham ficar o mais possível
em casa.
A pandemia veio pressionar
a economia a mudar e, o setor
financeiro não ficou de fora.
A máquina pesada da banca
teve necessidade de acelerar a
agilização de processos e a repensar alguns modelos. Por
outro lado, as fintech voltaram a demonstrar que o seu
modelo de negócio é altamente eficaz, quando falamos em
tempos de resposta e simplificação de processos, recorrendo a soluções tecnológicas
inovadoras.
Mas se os tempos são de
mudança, porque não juntar o
melhor dos dois mundos.
Mesmo antes da pandemia, algumas instituições financeiras
entenderam que as fintech poderiam ser parceiras e não
apenas concorrentes. Na
Ebury estamos convictos que
boas parcerias com a banca
poderão traduzir-se numa
melhor oferta ao cliente e fazer crescer o seu negócio, pois
oferecemos serviços que a
banca até aqui não oferecia,
ou que eram prestados de forma pouco eficaz. O futuro
passa por encontrar novas
formas de trabalhar em conjunto.
Os bancos podem colaborar
com as fintech e, em conjunto,
serem mais competitivos.
Para estes, as fintech representam um aliado no processo
de transformação, pela velocidade em criar serviços e na sua

eficácia operacional. É disso
mesmo que fala o relatório da
Capgemini e de Efma, World
FinTech Report 2020: “os
bancos tradicionais irão enfrentar uma necessidade ainda
maior de oferecer experiências digitais desenvolvidas em
colaboração com as FinTechs.
Pelo que esta relação terá de
ser ainda mais fortalecida e
aprofundada”. Já está claro
neste relatório que as fintech
deixaram de ser “disruptoras”,
para serem “players maduros”,
com cartas dadas. Essa maturidade também irá facilitar a
uma colaboração mais equilibrada entre os dois mundos.
Na Ebury essa colaboração
já começou, com instituições
bancárias que decidiram dar o
passo à frente e oferecer aos
seus clientes algo diferente.
Todos ganharemos se o mercado for mais competitivo.
Agora que lentamente começámos o desconfinamento
e que se tenta retomar a economia, é importante apresentar soluções ainda mais inovadoras que transmitam confiança às empresas, designadamente às PME, e que as ajudem a recuperar o seu negócio. Estou convicto que a
colaboração entre a banca e as
fintech tem de se intensificar,
potenciando o que cada um
faz de melhor, trabalhando em
conjunto para a recuperação
da economia. ●

Dê um passo
em frente. Connosco
A somar uma década no mercado segurador e ﬁnanceiro, a HiSonia decide evoluir e tornar-se numa start-up
na área das insurtech. São já mais de 3500 clientes que
escolhem poupar tempo, dinheiro e dores de cabeça.
Começámos recentemente a nossa primeira ronda de
ﬁnanciamento, estando a negociar com diversos investidores a nível nacional e internacional. Caminhamos
para um futuro totalmente digital e personalizado com
uma plataforma disponibilizada pela Planning4Life,
que junta o melhor que a inteligência artiﬁcial e que o
acompanhamento humano dos nossos consultores pode proporcionar. Só assim lhe podemos oferecer as melhores soluções aos melhores preços.
Trabalhamos para que todos tenham acesso a uma proteção adequada à sua realidade, da forma mais simples
possível. Os nossos modelos de subscrição são adaptados aos nossos clientes e tratamos de todo o processo
por si. Além disso, devolvemos-lhe até €300.
Com a nossa análise constante ao mercado garantimoslhe a melhor solução ao melhor preço, sempre com a independência e experiência de mercado que nos deﬁne.
Por acreditarmos que o futuro é uma responsabilidade partilhada não cuidamos só de si, mas também do
nosso ambiente. Por cada seguro que é celebrado connosco plantamos uma árvore. A sua proteção também
protege o planeta.
Vemos as suas ﬁnanças pessoais com uma visão 360º:
acreditamos que o primeiro passo para chegar à liberdade ﬁnanceira passa por proteger o que já se construiu, ao nível pessoal, familiar e patrimonial. Juntamente com a Planning4Life, queremos contribuir para a
sua literacia ﬁnanceira e ajudá-lo a gerir melhor os seus
produtos ﬁnanceiros.

Na Ebury estamos
convictos que boas
parcerias com a
banca poderão
traduzir-se numa
melhor oferta ao
cliente e fazer
crescer o seu
negócio

Acreditamos que todos devem ter acesso a um seguro
tailor made e que os nossos seguros vão além da protecção. Por isso mesmo, todos os nossos clientes têm
um assistente pessoal a quem podem recorrer — para
que possa deixar toda a complicação para nós. Tudo isto faz das nossas soluções as mais acessíveis, personalizáveis, simples e sustentáveis.
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MOEDAS VIRTUAIS

Criptomoedas:
vencedoras na pandemia?

OPINIÃO

Rumo a uma
sociedade ‘cashless’

Políticas dos bancos centrais, endividamento das empresas e confinamento
levam a maior procura de criptomoedas, dizem especialistas.
ÂNIA ATAÍDE
aataíde@jornaleconomico.pt

A pandemia da Covid-19 está a levar os bancos centrais a injectar liquidez no mercado através de medidas não convencionais e ação
pode ter um efeito colateral inesperado: impulsionar o mercado de
criptomoedas.
“Injetar grandes quantidades de
moeda nos mercados provoca o aumento das pressões inflacionistas e
reduz o poder de compra dos consumidores, desvalorizando assim
as moedas nacionais e, por isso
mesmo, afetando diretamente os
utilizadores e investidores”, diz
Edward Cooper, head of cryptocurrencies da Revolut ao Jornal Económico, recordando que o Bitcoin foi
lançado em 2009 num cenário algo
semelhante, como resposta à crise
de 2008.
Para o responsável da fintech britânica, nas atuais circunstâncias “estamos a assistir à adoção de estratégias económicas semelhantes a serem empregues pelos Governos
como resposta direta ao coronavírus” e, perante este cenário, acredita
que aumente o interesse dos investidores em criptomoedas, por serem
consideradas um “ativo resiliente
nestas condições”.
Nuno Mello, diretor comercial da
XTB, nota que este mercado beneficia também do elevado endividamento de muitas empresas, que poderá conduzir a incumprimentos,
levando os investidores a procurar
ativos menos permeáveis a estes riscos. “Nestas alturas, os investidores
não querem estar expostos ao mercado obrigacionista nem ao mercado de ações. Eles querem deter ativos que ninguém possa reivindicar,
tais como o ouro e a Bitcoin”, indica
como exemplo ao JE. “O investidor
de criptomoedas compra a Bitcoin,
guarda-a na sua digital wallet ou
hardware wallet, e é sua. Ninguém
pode retirá-las ou fazer um haircut
das mesmas. É um valor seguro! Daí
estarmos a assistir a uma valorização da Bitcoin nas últimas semanas
e que deverá prolongar-se no tempo”, sustenta.
O responsável da corretora assinala que o mercado mexeu no dia 11
de Maio, quando se registou o terceiro halving do Bitcoin - acontece
aproximadamente a cada quatro
anos ou a cada 210 mil blocos que

RICARDO EVANGELISTA
Analista Sénior da ActivTrades

são minerados -, cortando para metade a recompensa dada aos mineradores, sendo atualmente de 6,25 bitcoins. Nos dois halvings anteriores
(em 2012 e 2016) seguiram-se fortes bull markets, que levaram a valorizações da bitcoin de 50162% e
9054%, a que se seguiram correções
de 80% de todo o movimento anterior, recorda Nuno Mello.
“Desta vez o bull market iniciou-se
18 meses antes e os investidores estão à espera de um movimento de
igualmente explosivo”. Estamos
num movimento especulativo? “No
curto prazo poderá falar-se efetivamente” nisso, diz, mas sublinha que
a volatilidade tenderá a estabilizar
com o tempo. “Além disso, o custo
médio mundial para produzir uma
Bitcoin é de cerca de seis mil dólares, pelo que a sua cotação tende a
ser sempre superior a esse valor”,
assinala.
Para João Barros, CEO da Pagaqui, a valorização a que se assiste
desde dezembro de 2019 e que é
pré-pandemia não explica isoladamente o crescimento deste mercado. Além das criptomoedas serem
“cada vez mais vistas como refúgio
ao investimento nos mercados financeiros tradicionais, que são extremamente penalizados pela incerteza e pela crise económica”, sublinha ao JE que o confinamento resultante da pandemia teve reflexos
no universo de interessados, criando “maior disponibilidade de tempo
para potenciais investidores se dedicarem às criptomoedas”.
“Assistimos, durante esta pandemia, a um aumento significativo de

abertura de contas junto de corretoras online e dos volumes transacionados”, refere.
Edward Cooper revela que a tendência foi sentida na Revolut, que
assistiu a um “grande aumento na
procura por criptomoedas”. “Registámos um aumento de três vezes no
volume de negociações com criptomoedas, na região da Lombardia,
em Itália, depois de ser ditado o
confinamento obrigatório, no início do passado mês de março”,
exemplifica.
João Barros antecipa que “esta
crise veio fortalecer significativamente os meios de pagamento eletrónico”, beneficiando da existência
de “mais e melhores wallets para adquirir criptomoedas de uma forma
simples”, sendo que a “sua liquidez é
cada vez maior, permitindo o seu
crescimento como moeda aceite em
transações de pequeno montante”.
O crescimento do mercado refletir-se-á, segundo Nuno Mello,
numa redundância dos grandes
bancos, já “que qualquer pequena
empresa pode conseguir angariar
milhões através duma simples Initial
Coin Offering (ICO)”.
“O crescente fenómeno do decentralized finance também promete alterar o paradigma atual. Por exemplo, as empresas vão poder emitir as
suas obrigações sob a forma de smart
contracts utilizando por exemplo a
blockchain do Ethereum, sem custos
com intermediários. Os investidores
vão passar a poder comprar obrigações com valores muito baixos,
como cinco ou dez euros, com altas
taxas de juro”, exemplifica. ●

O dinheiro tem acompanhado
a evolução das sociedades desde há milénios, como meio de
pagamento ou reserva de riqueza, encarnando diversos
formatos, que variaram de
acordo com a cultura e a tecnologia de cada época.
Metais preciosos, como o
ouro e a prata, foram utilizados em transações pelo menos
desde 5000 a.C., sendo que,
por volta do ano 700 a.C.,
mercadores da Lídia, na atual
Turquia, começaram a utilizar
moedas de ouro e criaram,
pela primeira vez, um conceito
estandardizado de valor, a que
chamaram Electrum.
Este foi um ponto de viragem, que ainda se repercute na
forma como vivemos. O mundo seria hoje muito diferente
sem dinheiro: talvez melhor,
talvez pior, mas seguramente
diferente.
Atualmente, muitos acreditam que o futuro será completamente cashless e que o dinheiro não passará de números em registos eletrónicos,
uma entidade abstrata sem
qualquer representação física,
como notas ou moedas. No
entanto, o dinheiro físico, ou
cash, continua a revelar-se
fundamental.
Apesar do aumento no volume de transações eletrónicas, devido a medos de contágio, o valor total das notas de
euro em circulação aumentou
em 41 mil milhões durante as
quatro semanas do período
mais agudo da pandemia do
novo coronavírus na Europa.
Parece que açambarcar dinheiro em notas durante crises, tal
como acontece com o papel
higiénico, pode, para muitos,
ser reconfortante.
Também o Banco de Inglaterra publicou dados que fazem pensar. Em março de
2020, o valor total das notas
em circulação era de 71 mil
milhões de libras, mais do que

mil libras por habitante e o dobro do que existia há dez anos.
Estes registos surpreendem
porque são poucas as pessoas
que andam com mais de mil libras na carteira, o que nos leva
a depreender que o cash ainda
desempenha um papel importante, sobretudo para quem
está ligado à economia paralela, bem como para quem tem
menos motivação, recursos ou
conhecimento para recorrer a
opções eletrónicas.
Contudo, é inegável que estamos a evoluir para um futuro que, muito provavelmente,
será cashless. Nos países em
desenvolvimento, onde muitas pessoas sem acesso a conta
bancária dependiam do dinheiro físico para sobreviver,
soluções que se servem de telemóveis para fazer pagamentos
entre utilizadores têm-se tornado populares, como acontece, por exemplo, no Quénia
com o sistema M-Pesa, criado
pela Vodafone em parceria
com um operador local.
Por seu turno, nas economias avançadas, é cada vez
mais comum o uso de cartões
de débito e crédito no dia a dia,
tal como são absolutamente
normais as transferências eletrónicas, por via bancária ou
através de alternativas como o
Revolut.
É de prever que, no decurso
desta década, vários países optem por uma economia exclusivamente cashless, o que trará,
certamente, inúmeras vantagens, mas também poderá contribuir para acentuar desigualdades entre os que têm e os que
não têm literacia tecnológica e
financeira. Esse será, possivelmente, o grande desafio. ●

Um futuro com
muitas vantagens,
mas que traz um
grande desafio:
as desigualdades
entre os que têm
e os que não têm
literacia
tecnológica
e financeira podem
acentuar-se

João Fonseca
Partner da Deloitte e Líder
de Consultoria para
o setor bancário

O Futuro do dinheiro: na rota da desmaterialização
Quando se discute o tema do “Futuro do Dinheiro”, é
fácil cair em declarações mais ou menos mediáticas
que adivinham o fim do dinheiro físico num futuro próximo. Sendo esta a tendência, o caminho será, no entanto, ainda longo.
De acordo com um estudo da Deloitte, o total de notas
e moedas em circulação na zona Euro representava em
2017 cerca de 15% do total da massa monetária em sentido restrito (M1) – que corresponde às notas, moedas e
depósitos à ordem. Este é um indicador preciso do nível
de “desmaterialização do dinheiro”. Estes 15% de moeda
física em circulação ascende, segundo o Banco Central
Europeu (BCE), a um valor de mais de 1,3 biliões de euros.
No entanto, mudanças significativas podem ocorrer
subitamente. Prova disso é o caso da Noruega, que viu
descer, entre 2015 e 2016, de 50% para menos de 10%
o indicador acima referido. Para esta descida abrupta,
contribuíram dois fatores: o lançamento de uma mobile wallet (Vipps) que obteve um sucesso estrondoso
(tem atualmente mais de 3,3 milhões de utilizadores
num país com 5,3 milhões de habitantes) e o lançamento de cartões contactless.
Esta mudança de paradigma na Noruega, acompanhada na Suécia e Dinamarca, onde hoje o dinheiro físico representa apenas entre 2 a 6% da massa monetária (M1), está também ligada ao facto da esmagadora maioria da população dos países desenvolvidos estar familiarizada com vários formas de pagamento eletrónicas, desde os tradicionais cartões de débito/crédito, até aos débitos diretos, transferências, etc.
No entanto, a tendência Escandinava está muito acima da média Europeia. Segundo um estudo realizado
pelo BCE, cerca de 80% do número de pagamentos feitos nos pontos de venda ainda são realizados com dinheiro físico, representando cerca de 50% da totalidade do valor dos pagamentos.
Fintechs vs BigTechs
Na acesa batalha entre as empresas “tecnológicas”, os
pagamentos eletrónicos têm sido uma área de constante inovação. Por um lado, várias Fintechs encontraram aqui o nicho de mercado para as suas plataformas,
sendo que o negócio de grande volume transacional,
possibilita o crescimento exponencial que os aspirantes a unicórnios precisam. Exemplos bem conhecidos
como a Paypal ou o Revolut fazem parte do dia-a-dia
de largos milhões de utilizadores.

Mas também as Big Techs apostam fortemente na
área de pagamentos. Apple Pay, Google Pay, Amazon
Pay, WeChat Pay (da Tencent, equivalente chinês ao
WhatsApp), Alipay (da Alibaba, equivalente chinês da
Amazon), são exemplos de como se geram verdadeiros
gigantes em tempo recorde, aliando o poder e a confiança de uma marca global, à omnipresença digital das
suas plataformas, e à conveniência dos pagamentos
eletrónicos integrados nessas plataformas.
Os pagamentos móveis
como fator de inclusão financeira
Na esfera dos pagamentos móveis digitais, a indústria
de telecomunicações é um ator privilegiado. O mobile money, em particular nos países em vias de desenvolvimento, é um instrumento muito poderoso de inclusão financeira. Segundo a GSMA, organização que
reúne mais de 750 operadoras de telecomunicações,
existiam no final de 2019 mais de mil milhões de mobile money accounts registadas em todo o mundo, processando diariamente quase 2 mil milhões de dólares,
e estando disponível em 95 países. A região da África
Subsariana, com quase 500 milhões de contas, apresenta a maior taxa de penetração. Um exemplo deste
sucesso é a M-Pesa, uma solução de mobile money do
Quénia que movimenta o equivalente a cerca de 50%
do PIB do país.
A revolução das moedas digitais
Além do mobile money, das Fintechs e Bigtechs, o futuro do dinheiro está naturalmente ligado à evolução
das moedas digitais.
Neste campo, uma nova sigla – MDBC (Moeda Digital
de um Banco Central) – tem o potencial de concentrar
as atenções nos próximos tempos. A MDBC pretende
juntar o melhor de dois mundos: por um lado, utilizar
tecnologias emergentes como o Blockchain e o Distributed Ledger Technology (DLT) e por outro, capitalizar
a confiança associada ao emitente da MDBC (Bancos
Centrais). Atualmente, mais de 40 bancos centrais estão a avaliar ou a implementar uma MDBC, conscientes
dos benefícios desta “nova moeda”, não só na redução
do numerário em circulação e dos custos associados,
mas também por introduzir um instrumento adicional
de política monetária, aumentando ainda a estabilidade do sistema financeiro.
A mesma filosofia inerente às MDBC, pode ser de-

senvolvida por uma instituição, ou grupo de instituições privadas, dando neste caso origem a uma ODC
– Organizational Digital Currency. Nada impede, por
exemplo, que uma cadeia global de fast food, ou uma
das big techs, crie a sua própria moeda, acessível em
todo o mundo, sem necessidade de câmbios. Este é
precisamente o teor do projeto Libra que, com a mentoria do Facebook, conta neste momento com 30 membros, entre os quais a Uber, o Spotify e a Farfetch. O
seu lançamento, que chegou a estar previsto para 2020,
não tem neste momento uma data oficial.
O dinheiro do futuro
Os vários exemplos atrás enunciados são prova que o
futuro do dinheiro continuará a ser marcado por um
acelerado ciclo de inovação e por uma desmaterialização progressiva. A utilização de dinheiro físico continuará a diminuir face aos meios eletrónicos, não só
pelo aumento da presença do digital no quotidiano dos
cidadãos, mas também pelas vantagens que pode trazer ao nível da redução da fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção.
No entanto, subsistem ainda preocupações a mitigar, associadas aos meios de pagamento eletrónicos e
moedas digitais, desde logo o risco de ciber-ataques, a
privacidade e proteção de dados e a exclusão de faixas
da sociedade sem acesso a meios digitais.
Em conclusão, apesar de não ser expectável que
exista uma corrida para fazermos implantes de micro-chips nas mãos de forma a efetuarmos pagamentos apenas com um leve aceno, tal como aconteceu recentemente com milhares de suecos, a desmaterialização do dinheiro irá continuar e as moedas e notas
irão progressivamente ocupar menos espaço nas nossas carteiras.
Não tendo uma bola de cristal, e independentemente do que vier a ser o dinheiro do futuro, fica o desejo
que seja acompanhado por uma recuperação rápida da
economia, para que o “saldo disponível” – entre cartões, e-wallets, moedas digitais, virtuais e, porque não,
uma ou outra nota e moeda para facilitar os trocos –
aumente. No final do dia, isso é o que todos desejamos
para o futuro do dinheiro.
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GERIR, PAGAR E RECEBER ONLINE
Se os cartões sem contacto já são uma realidade para muitos portugueses o mesmo não se pode dizer dos métodos de pagamento
com dados biométricos ou através de acessórios, como anéis. No entanto, a pandemia veio mudar a visão dos mais céticos.

COMO SERÁ O FUTURO
DO DINHEIRO?

RICARDO MACIEIRA
Country manager
da Revolut em Portugal

DESMATERIALIZAÇÃO
Definitivamente desmaterializado.
Muitos especialistas internacionais
admitem que o dinheiro físico pode
mesmo desaparecer em 2030 e
situações como a que foi imposta
pela pandemia da Covid-19, parece-me, veio acelerar este processo;
APIs abertas e open banking serão
prática comum, com as pessoas a
exigir um ecossistema seguro e hiper
personalizado, com financial advisors
ou especialistas em finanças
pessoais automatizados a ajudar-nos
a gerir o nosso dinheiro; os bancos
tradicionais provavelmente vão
tornar-se menos relevantes e podem
ter de mudar uma grande parte dos
seus modelos de negócio; admito
que possamos assistir a um aumento
de moedas virtuais e ativos digitais
nos portefólios financeiros das
pessoas. Esta é a minha visão e, em
larga medida, a da Revolut que já
tem contas multi-moeda, compra e
venda de ações, criptomoedas, ouro
- sendo que planeamos adicionar
mais metais preciosos à nossa oferta
atual.

JOÃO BAPTISTA LEITE
Presidente
da Unicre

PAULO RAPOSO
Diretor geral da Mastercard
em Portugal

ACOMPANHAMENTO
DE CONTAS

PAGAMENTOS
‘CONTACTLESS’

Passa pela cabal digitalização. As
necessidades atuais tendem a
valorizar a simplicidade e a rapidez
com que se fazem transações. O
mundo digital responde a este
desafio, acrescentando ainda
segurança e comodidade. Por um
lado, os pagamentos à distância
estão a tornar-se numa realidade
inquestionável, tendo beneficiado de
um significativo desbloqueio, em
tempo de pandemia, pelo que,
indubitavelmente, continuarão a fazer
parte das nossas rotinas. Por outro, a
desmaterialização do dinheiro,
progressivamente mais presente,
admite uma melhor gestão do
mesmo. Nunca foi tão fácil
acompanhar as contas através de
um simples smartphone que, tal
como o cartão e/ou wearables,
também serve, por si só, como meio
de pagamento. A tecnologia
contactless permite pagamentos
rápidos e eficientes que
acompanham o atual ritmo de vida.
Por exemplo, no Mass-Transit, um
projeto da Reduniq em parceria com
a Visa, o cartão bancário irá assumir
a função de um “passe contactless”,
tornando, desta forma, os
pagamentos de viagens em
transportes públicos num processo
muito mais ágil. Outrossim, os
pagamentos cashless possibilitam
hoje gerar informação estatística, de
forma anónima e credível, sobre o
comportamento dos consumidores,
dados relevantes que contribuem
para decisões operacionais. Um
comerciante Reduniq terá acesso,
por exemplo, a um relatório que lhe
permita avaliar o perfil de consumo
dos seus clientes, facilitando, assim,
a tomada de decisões estratégicas.

Digital. E o futuro dos pagamentos
vai ser sem contacto. Caminhamos a
passos largos para uma sociedade
cashless e a pandemia acelerou
esse processo. O Governo
reconheceu-o e decidiu “facilitar e
incentivar o uso de instrumentos de
pagamento eletrónico (…) em
detrimento dos métodos tradicionais
de pagamento, como moedas e
notas”, incluindo para os pagamentos
de baixo valor. Esta medida ter-se-á
justificado porque mais de 90% dos
portugueses tem, em média, 22
euros na carteira. Mas 7 em cada 10
também tem um cartão de débito e,
em média, 55% confirmam que é
Contactless (estudo da Marstercard
realizado em 2019). Outra medida
importante é o aumento de 20 para
50 euros do valor permitido para
pagamentos contactless, uma
solução que a Mastercard anunciou
praticamente em simultâneo em 29
países da Europa, tendo sido
Portugal o primeiro a adotar o novo
limite. Por outro lado, a Mastercard
assegurou que, desde 1 de janeiro
de 2020, todos os terminais
estivessem habilitados aos
pagamentos sem contacto. A
Mastercard tem vindo a liderar, em
toda a Europa, a promoção da
utilização de cartões Contactless e
do pagamento através de
dispositivos móveis. Atualmente,
75% de todas as transações da
Mastercard na Europa são
contactless. Por fim, há outras duas
dimensões que confirmam o rumo ao
cashless e nas quais a Mastercard
contribuiu para que os operadores
europeus se posicionassem na
vanguarda da inovação. Por um lado,
com o aparecimento das fintech o
setor financeiro tornou-se quase
100% digital, motivado pelo interesse
crescente dos clientes por serviços
de online banking. Por outro, a
explosão do e-commerce, do m-commerce e dos serviços online,
que vieram impulsionar novas
oportunidades para negócios e
pessoas.

PAULA ANTUNES DA COSTA
Country manager
da Visa em Portugal

RENATO OLIVEIRA
Chairman e CEO
da ebankIT

BIOMETRIA

AGILIDADE
E RAPIDEZ

A maneira como pagamos e
recebemos está a mudar
rapidamente. Os consumidores estão
cada vez mais confiantes em efetuar
pagamentos com cartão e procuram
métodos de pagamento mais
convenientes. Nesse sentido, a
tecnologia contactless está a revelar-se como o tipo de inovação que nos
permitirá absorver uma parte
significativa das transações em
dinheiro que ainda são hoje feitas em
Portugal. Se considerarmos as
inovações tecnológicas que estão a
ser desenvolvidas ou implementadas
atualmente e que vão com certeza
moldar o futuro do dinheiro, podemos
mencionar a biometria. Hoje, a
biometria é relativamente comum em
smartphones que identificam as
impressões digitais ou
reconhecimento facial dos
utilizadores, mas a Visa já está a
trabalhar nessa área da biometria
comportamental. A maneira como
andamos ou piscamos os olhos pode
ser prova da nossa identidade e ser
utilizado para fazer pagamentos,
através das nossas características
únicas. No curto/médio prazo com a
expansão do ecossistema e a
explosão de dispositivos conectados
à internet (IoT), assistiremos por
exemplo à aceleração da
tokenização dos pagamentos
(substituição dos dados reais do
cartão por um token). Neste
contexto, a Visa disponibiliza um
crescente portefólio de serviços que
permitem que pagamentos com
token, contactless, online, mobile e
P2P sejam mais facilmente
incorporados em novos produtos,
como o Visa Token Service, Visa
Direct, carros inteligentes conectados
à Internet, vários produtos
contactless, entre outros.

É digital, sendo que o timing de
transição deve ser o mais rápido
possível. Acreditamos que cada vez
mais os bancos vão digitalizar os
seus processos ao serviço do cliente
e que a experiência de interação
destes será essencial,
independentemente do canal. A
realidade é que com a disseminação
da utilização de cartões de crédito e
débito, aplicações de pagamento e
bancos online transformaram-nos
numa sociedade muito mais ágil e
rápida, em que o tempo é um ‘asset’
valiosíssimo e em que as camadas
mais jovens não se reconhecem com
o atual sistema financeiro.
Acreditamos por isso que esta
mudança é uma realidade que já nos
bateu à porta e que temos que
conseguir acompanhar rapidamente.
E é para esta transformação digital
que a ebankIT está preparada, e
trabalha diariamente com clientes de
todo o mundo - para que estes
possam acompanhar o futuro do
dinheiro e as necessidades dos seus
clientes. Se pensarmos numa
perspetiva de segurança, o risco de
ciberataques irá proporcionalmente
aumentar, por isso a cibersegurança
é um tópico que será cada vez mais
importante acautelar e é também
umas das nossas principais áreas de
atuação.
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PAPEL
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PANDEMIA ACELERA
DIGITALIZAÇÃO

TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO

Quando se pronuncia a palavra
dinheiro as pessoas imediatamente
fazem associações, e gera por si só,
emoções. Se a uns provoca alegria,
a uma larga maioria provoca
emoções mais desafiantes. Nos
últimos anos o dinheiro tem mudado
de formato, mas sobretudo tem vindo
a ser desmaterializado, por isso,
parece-me natural um amanhã sem
dinheiro físico. E uma vez que o
mundo está “inundado” de
smartphones, até nos países em
desenvolvimento esta mudança
acontecerá rápido. Uma das
questões que se coloca é “que
dinheiro vai existir?”. Será a Bitcoin,
Ethereum, libra ou será uma outra
criptomoeda mundial criada por
diversos bancos centrais? Acredito
que este tema influenciará a nova
ordem mundial, podendo criar
conflitos entre as grandes potências
mundiais. Deixo aqui a questão:
Como será viver num mundo sem
moedas controladas pelos estados?

“Desconfinamento faz disparar
transações contactless”;
“Transferências imediatas
dispararam mais de 300% no ano
passado”, são títulos recentes da
imprensa portuguesa que mostram
que o presente e o futuro do dinheiro
já é digital. Um relatório de
Tendências de Meios de Pagamento
da Minsait Payments, uma empresa
da Indra, mostrava no início deste
ano, que os portugueses eram dos
que menos usavam numerário
(moedas e notas) para pagar
despesas mensais, entre os
diferentes mercados analisados.
Com o cenário de pandemia, os
pagamentos digitais ou com
tecnologia contactless (cartões,
smartphones) são vistos como a
melhor alternativa para ajudar a
sociedade e empresas a reduzir o
risco de contágio por doenças
infeciosas - como a Covid-19 - e a
aumentar os padrões de segurança
nas operações diárias com os
bancos. Mesmo na área dos
levantamentos em caixas
automáticas, já existem soluções que
permitem disponibilizar o dinheiro,
em menos de cinco segundos e sem
qualquer contacto físico com o
dispositivo eletrónico. É o caso da
solução TAPP da Minsait que
permite equipar caixas automáticas
com a funcionalidade de
levantamento através de código QR
ou NFC. O cenário de saúde no pós-emergência vai caracterizar-se por
uma aceleração dos sistemas de
pagamento sem dinheiro, bem como
pelo comércio online, cujo
crescimento exponencial poderá
determinar uma profunda mudança a
longo prazo nos hábitos de consumo.

Estamos a caminhar em direção a
uma sociedade cashless e esse
processo foi acelerado pela atual
pandemia da Covid-19. No futuro,
teremos várias contas bancárias e,
em muitos anos, convergiremos para
menos moedas (partindo da
perceção de um utilizador pelo
menos). As empresas estão o optar
por transações cashless pagamentos online ou pagamentos
sem contacto - para ajudar a
combater os riscos associados ao
excesso de exposição. Embora a
base disso seja para objetivos de
segurança, enquanto proprietário de
uma empresa, sei qual é a vantagem
de poder acompanhar as finanças de
uma maneira simples e transparente.
É essencial. Para os consumidores,
muitas pessoas tiveram que se
adaptar - especialmente os idosos como necessidade. Com os
pagamentos digitais a tornarem-se
mais familiares em todas as
gerações, rapidamente
começaremos a ver seções da
sociedade, especialmente nas
grandes cidades, ficarem
completamente cashless.

SIMÃO CRUZ
Cofundador
da Portugal Fintech

DIGITAL
Numa palavra, é digital. Tanto no
mundo físico como no virtual será
mais fácil guardar, aceder, gerir e
utilizar o nosso dinheiro. Em pessoa,
temos assistido à chegada do
contactless e às constantes subidas
dos limites permitidos. O próprio
plástico será gradualmente
substituído pelos pagamentos com o
telemóvel ou com wearables, como o
relógio digital. O mundo virtual é
aquele que vai sofrer a maior
expansão, no qual enviar dinheiro a
alguém será tão simples, rápido, ou
divertido, como fazer um ‘like’.
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SEGURANÇA
E INVESTIMENTO

SOCIEDADE CADA VEZ
MAIS CASHLESS

NOVO
NORMAL

CONFIANÇA
VEM COM O TEMPO

INOVAÇÃO

Os meios de pagamento têm vindo a
evoluir nos últimos anos tornando-se
cada vez mais digitais, seguros e
instantâneos. São cada vez mais os
clientes que estão confortáveis a
realizar pagamentos online, que
passaram a ser essenciais durante
este período confinamento. É
esperado que o número de
utilizadores de pagamentos online
aumente significativamente durante
os próximos meses e os dados já
apontam nesse sentido. Como
consequência, espera-se que a
utilização de numerário continue em
queda. Em termos de investimento, é
expectável que seja cada vez mais
difícil aos investidores encontrar
boas oportunidades de rentabilização
das suas poupanças. As elevadas
injeções de liquidez no sistema
financeiro (associadas às medidas
de estímulo à economia) afetam o
normal funcionamento dos canais de
investimento, distorcendo o preço
dos ativos e tornando o investimento
cada vez mais difícil. A poupança
devia ser tratada pelas autoridades
como uma prioridade nacional, como
forma de ajudar as famílias a
suportar eventuais crises e sentirem-se mais seguras.

Apesar da relevância assumida pelo
“dinheiro” na sociedade portuguesa segundo o Banco de Portugal, os
pagamentos em numerário ainda
representam cerca de 60% do
número de operações - o sistema de
processamento de pagamentos de
retalho em Portugal registou, em
2019, um crescimento, em número
de transações, de 9,3% (a maior taxa
dos últimos cinco anos) muito
impulsionada pelos pagamentos
eletrónicos.
A digitalização dos pagamentos irá
continuar a ganhar terreno como
meio de troca, sendo impulsionada
pelo crescimento dos interfaces
digitais e dispositivos conectados à
internet (Internet of things - IoT).
Além disso, os pagamentos digitais
vão contribuir para um incremento de
conveniência, simplicidade,
segurança e capacidade de
integração na experiência de
consumo tornando o pagamento
mais invisível e instantâneo.
Adicionalmente, a atual pandemia
poderá funcionar como catalisador
da implementação de um “novo
normal” de pagamentos digitais na
sociedade portuguesa. Ou seja, o
crescimento recentemente verificado
ao nível da utilização da tecnologia
contactless (via cartão físico,
smartphone ou wearables), das
compras online, das transferências
instantâneas e das soluções de
comércio eletrónico para as
empresas indicia uma alteração de
comportamentos que pode ter vindo
para ficar.
Assim, restam poucas dúvidas, que a
digitalização dos pagamentos será
uma prioridade na agenda dos
principais bancos, que irão continuar
a inovar para disponibilizar soluções
cada vez mais eficientes ao mercado
(empresas e consumidores).
Certamente que esta dinâmica
contribuirá para uma sociedade cada
vez mais cashless (a título de
exemplo, a Suécia prevê que, em
2023, possa vir a ser uma sociedade
cashless).

Se há coisa que a Covid-19 nos está
a mostrar é como é necessário
antecipar o futuro dos pagamentos.
O dinheiro, como o conhecemos, já
tinha uma tendência para
desaparecer, mas a Covid-19 veio
acelerar este eclipse e deu-lhe uma
carga negativa. Neste momento
manusear o dinheiro pode trazer
consigo o vírus, que todos queremos
evitar. Logo não usamos dinheiro e
quando nos obrigam ficamos irritados
e com uma imagem negativa da loja.
Isto contribuiu decisivamente para
que o pagamento sem contacto e à
distância, se torne finalmente no
novo normal, quebrando as barreiras
naturais de habituação e de alguma
desconfiança sobre a sua utilização.
As fintechs têm estado a responder a
estas necessidades urgentes e a
trazer as tecnologias do futuro para
os dias de hoje. Mas o dinheiro
também se está a transformar,
porque as novas soluções de
pagamento proporcionam mais
informação. Podemos saber com
precisão onde fizemos as compras, o
que comprámos, verificarmos as
nossas faturas e quem sabe até
partilhar com os nossos amigos e
família todas estas novas
experiências de pagamento. Por
outro lado, as próprias lojas onde
fazemos os pagamentos poderão
usar a informação sobre as nossas
compras para melhorar as nossas
opções e simplificar as nossas vidas.
É mais fácil decidirmos quando
temos a informação à mão. Tudo isto
será possível com plataformas que
serão mais rápidas e que terão maior
capacidade de armazenar
informação e sobretudo de
interpretá-la, protegendo sempre a
privacidade dos nossos dados.

100% digital. Se ainda conhecíamos
alguns céticos, que duvidavam do fim
do numerário, a Covid-19 veio trazer
a clareza que faltava. Já existiam
bons motivos para prever o declínio
ou mesmo desaparecimento dos
pagamentos em numerário – o
dinheiro digital tem custos
significativamente menores; é
logisticamente mais eficiente,
instantâneo e, quando regulado,
permite maior rastreabilidade e
transparência. A OMS admitiu que o
dinheiro vivo pode ser veículo de
transmissão do vírus e a resistência
ao pagamento com dinheiro físico é
já uma realidade. A tecnologia e os
recursos existem em número
significativo para a transformação do
numerário em digital, mas o que falta
para a massificação desta forma de
pagamento? Em primeiro lugar, a
mudança de hábitos. Em segundo, a
confiança. A generalidade da
população ainda desconfia do
dinheiro digital e este problema só se
resolve com tempo, comunicação e
segurança acrescida. Temos
confiança no numerário porque o
podemos sentir fisicamente. Temos
confiança nos cartões bancários
porque sabemos que eventuais
fraudes são assumidas pelos
acquiers, ou seja, existem entidades
reguladas que garantem a
integridade do fluxo financeiro. Por
último, a universalidade – ou a falta
dela, neste caso rede de aceitação.
A Covid-19 veio mostrar o caminho
que os pagamentos devem seguir.
Mas para chegarmos à meta, falta
abrir algumas portas e a mais
importante de todas, a da
universalidade. É imperativo que
todos os players coexistam e
colaborem numa economia de
pagamentos 100% digital e sem
barreiras.

Continuará com um acelerado ritmo
de inovação e com uma
desmaterialização progressiva do
dinheiro físico. Temos fintechs que
em poucos anos passaram a fazer
parte do nosso quotidiano, como a
Revolut ou a Paypal, e BigTech a
apostarem forte na área de
pagamentos, como a Apple Pay, a
Google Pay ou o Alipay. As mobile
money accounts têm sido um
importante fator de inclusão
financeira no mundo. Por fim, as
moedas digitais, e em particular a
importância que os bancos centrais
estão a dar as mesmas, serão um
passo decisivo rumo à digitalização
do dinheiro. Os países escandinavos,
onde o dinheiro físico representa
apenas entre 2 a 6% da massa
monetária existente, encontram-se
na vanguarda da desmaterialização
do dinheiro. No resto da Europa este
indicador situa-se nos 15% e a
dependência do dinheiro físico ainda
é elevada, com 80% do número total
de pagamentos feitos em ponto de
venda a serem realizados com
moedas ou notas, segundo o BCE. É
ainda necessário aprimorar a
mitigação dos riscos inerentes à
digitalização do dinheiro, desde logo
relacionados com questões de
cibersegurança, proteção de dados
pessoais e com a exclusão de faixas
da sociedade sem acesso a meios
digitais. Os avanços nestes
domínios, acompanhados pela
necessária evolução da regulação,
serão condições necessárias para
que o elemento fundamental da
confiança no sistema monetário e
financeiro esteja sempre presente.

