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Esta pesquisa e consequente relatório expressam as nossas opiniões, 
que são subjetivas. As nossas perspetivas foram baseadas em 
informação pública e disponível. Toda a informação aqui apresentada
é precisa e factual aquando da elaboração deste relatório. 
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Introdução
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De acordo com várias estatísticas, existem mais de 2.5 biliões de 
utilizadores de smartphones no mundo e torna-se claro que as taxas 
de penetração destes dispositivos móveis continuam a aumentar 
consistentemente.

Em 2018, os consumidores descarregaram para os seus telefones 
um total de 205.4 biliões de aplicações móveis. Todos estes dados 
mostram-nos que o futuro do setor da banca já começou a tornar-se 
realidade e cabe-nos a nós entrar nesse comboio e acompanhar todas 
estas mudanças.

Nas últimas décadas assistimos aos primórdios da Web seguido do 
desenvolvimento de novas tecnologias avançadas que, sem qualquer 
sombra de dúvida, revolucionaram muitas indústrias.
A indústria da banca, ainda que tenha tirado partido deste mesmo 
avanço tecnológico em algumas instâncias, manteve-se algo resistente 
à mudança relativamente à forma como rege o seu negócio e também 
na forma como interage com os seus clientes. 

Contudo, e tendo em conta as expetativas dos consumidores e as 
experiências que os novos players do mercado financeiro estão 
a oferecer, de como são exemplo as fintechs, os bancos estão a 
aperceber-se da necessidade de mudar à medida que também as 
nossas estruturas culturais mudam. 



02

Bancos Europeus
e o PSD2

Desafios da Indústria
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... não só aumentando a 
competição entre os diferentes 
participantes do mercado, mas 
também incrementando a 
segurança dos pagamentos e 
transações digitais. 
A competição irá derivar da 
entrada de novos participantes
no mercado, as chamadas 
fintechs e também dos chamados 
TPPs (Third-Party Providers): 
os AISP (Account Information 
Service Providers) e os PISP 
(Payment initiation Service 
Providers). Sob a nova legislação, 
e de acordo com o Paul Rohan, 
autor do livro PSD2 in Plain 
English e consultor especializado 
em serviços financeiros, estas 
entidades estarão capacitadas 
para iniciar pagamentos online 
diretamente da conta bancária 

do utilizador através de um 
portal online e tal processo 
trará novas oportunidades para 
comerciantes online não apenas 
em conveniência, mas também 
em custos, especialmente no que 
toca aos pagamentos aceites
por estes. 
Para além disso, com esta nova 
diretiva, o consumidor passa a 
ser responsável por gerir os seus 
dados financeiros, dando-lhe o 
poder de decidir quais são os 
dados que deseja partilhar e com 
quem os deseja partilhar. Assim, 
na mesma aplicação móvel, 
poderá aceder a informação 
de várias contas bancárias de 
instituições financeiras diferentes 
e consegue gerir todo o seu 
património financeiro a partir de 
um único lugar.  

O PSD2 é a segunda diretiva de 
serviços de pagamentos criada
pela União Europeia e espera-se 
que desempenhe um papel
fundamental na redefinição da 
indústria financeira...
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Outro dos objetivos desta nova diretiva é a melhoria contínua da 
segurança. Com esta nova diretiva, uma das medidas de segurança 
a implementar é intitulada SCA (Strong Customer Authentication) 
ou Autenticação Forte, que significa que dois ou mais elementos de 
autorização serão necessários para realizar algumas operações: 

      Algo que apenas o utilizador saiba (pin, password, etc.)

      Algo que apenas o utilizar tenha (cartão de acesso, cartão matriz, etc.)

      Algo que apenas o utilizador seja (impressão digital, reconhecimento 
facial ou de voz, etc.)

Como tal, um dos maiores desafios que a indústria bancária enfrenta 
é o engagement contínuo dos seus clientes face à tendência de 
digitalização dos processos e da maior concorrência por parte de 
bancos não tradicionais. Assim, o PSD2 pretende ser uma força de 
mudança que incentiva os bancos a oferecer o tipo de experiências 
inovadoras que os utilizadores desejam.  
 
Para o Reino Unido, o Open Banking apresenta algumas diferenças. 
Enquanto o PSD2 se aplica a todas as instituições financeiras, 
independentemente do tamanho da organização, o Open Banking 
é apenas obrigatório para os nove principais bancos do Reino Unido: 
HSBC, Barclays, RBS, Santander, Bank of Ireland, Allied Irish Bank, 
Danske, Lloyds and Nationwide.  Além do mais, o Open Banking é 
sustentado por uma API única, pré-definida e implementada nos 
bancos participantes anteriormente mencionados enquanto que 
no PSD2, a União Europeia não definiu todos os detalhes técnicos, 
deixando-os para definição posterior por parte do mercado, o que 
significa que poderemos ver diferentes grupos, liderados por bancos 
europeus e por TPPs, com diferentes standards (exemplo disso é o 
Berlin Group onde 40 bancos, associações de pagamentos e PSPs se 
juntaram a fim de definirem uma API comum chamada NextGenPSD2). 
Independentemente da forma como os bancos vão implementar a 
sua estratégia, o movimento já está em curso – e este está a colocar o 
poder nas mãos do utilizador, que será capaz de escolher o banco que 
melhor endereçar a sua experiência “multi-bancária”. 
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Indústria Bancária
no Futuro

Desafios e Tendências
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Com uma paisagem completamente nova à vista e com o aumento da 
concorrência, existem vários desafios que a indústria bancária enfrenta, 
especialmente tendo em conta a forma como o mercado tem evoluído 
e o que pode vir a acontecer no futuro.
Estes desafios podem ser resumidos em quatro grandes temas:

Digitalização

A melhoria contínua da tecnologia assegura que 
o espírito de inovação se mantém vivo; contudo, 
pode tornar-se um desafio se isso significar que não 
estamos a par do mercado. Desmaterializar processos 
pode ajudar os bancos a reduzir custos operacionais e, 
mais importante que isso, aproveitar as oportunidades 
que surgem da implementação de novas tecnologias. 

A digitalização é interna quando se implementa uma 
infraestrutura de TI integrada e um modelo de negócio 
melhorado, e externa com um processamento rápido e 
seguro, uma interação imediata de elevada qualidade, 
políticas de preço justas, transparentes e comparáveis 
e um espectro alargado de produtos e serviços.
De facto, torna-se premente que as empresas tenham 
um sistema atualizado embutido com tecnologia 
confiável que consiga resistir a fraudes e consiga 
entregar escalabilidade e segurança.

Segurança

A segurança ainda é uma das principais preocupações 
dos consumidores quando se fala em operações 
bancárias do dia-a-dia. É fundamental garantir 
a segurança e simultaneamente garantir o 
cumprimento de todas as regulamentações, 
especialmente porque, com as novas regulamentações 
a ser implementadas, os TPPs poderão aceder aos 
dados dos consumidores – ainda que só o possam
fazer quando o consumidor assim o autorizar.
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Inovação

A implementação de novas tecnologias (tal como 
Inteligência Artificial, Machine Learning, Big Data, 
etc.) ajudam os bancos a recolher informações úteis 
acerca dos seus consumidores. Adicionalmente, 
garantem que a inovação é contínua, que se consegue 
acompanhar as tendências de mercado e ajudam os 
bancos a relacionar-se melhor com os seus clientes, 
através da oferta de valor acrescentado. O blockchain, 
por exemplo, é uma das tecnologias que tem potencial 
para melhorar a inovação bem como a segurança: 
através desta tecnologia as transações são mais 
rápidas, existe mais transparência e acessibilidade bem 
como os custos de transação são mais reduzidos.

Engagement

Num mundo exigente e stressante, é essencial não 
perder a conexão pessoal que os bancos têm o 
potencial de criar com os seus clientes.

As pessoas desejam ser compreendidas e é cada 
vez mais importante oferecer aos clientes aquilo 
que desejam sem ser necessário que estes o peçam. 
Insights que sejam gerados por dados são uma 
ferramenta importante para iniciar um envolvimento 
mais próximo com os clientes, possibilitando a 
apresentação de ofertas realmente relevantes bem 
como produtos direcionados aos interesses dos 
consumidores. 

Os bancos conseguirão atingir esse objetivo através da 
implementação de tecnologias emergentes que estão 
capacitadas para ajudar as empresas a retirar algum 
sentido da forma como os consumidores utilizam 
a app, onde compram, o que compram bem como 
outros dados importantes.
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“O importante é a experiência.
Ou os bancos removem a fricção… 
ou outros o farão.”

- Brett King
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Ao refletir acerca dos diferentes desafios que assolam a indústria 
bancária, conseguimos desde logo detetar oportunidades de 
diferenciação que se baseiam exclusivamente na premissa de ser
capaz de oferecer uma experiência única e relevante ao cliente.
A forma como respondemos a esses desafios é o que diferencia a 
experiência que oferecemos.

O futuro está cheio de possibilidades e as tendências de 
mercado apontam para um caminho que assenta em diferentes 
valores, tais como os que se seguem:

Personalização & engagement

Conexões e relações relevantes são o que tornam as nossas 
experiências únicas. Uma relação one-to-one é mais 
duradora e convida à lealdade por parte dos nossos clientes. 
Desta forma, torna-se premente que os bancos adotem 
estas tecnologias que permitam obter um conhecimento 
mais profundo acerca das necessidades e desejos dos 
consumidores. Essa informação irá permitir enviar aos 
consumidores mensagens relevantes, aumentando assim 
a sua satisfação e fortalecendo o vínculo entre marca-
consumidor. Para além do mais, estudos mostram que 
os clientes que mantêm um maior envolvimento com as 
marcas gastam mais 30% do que clientes que não mostram 
qualquer envolvimento com as marcas de quem são clientes. 

Conveniência & simplicidade

Todos nós precisamos de soluções simples no nosso 
quotidiano. Processos complexos são pouco produtivos 
e, de uma forma geral, fazem com que os consumidores 
desistam dos mesmos. Uma vez que todos nós estamos 
constantemente a interagir com o nosso dinheiro, faz 
sentido querer e desejar uma solução conveniente, 
imediatamente acessível que torne as nossas operações 
diárias fáceis e simples. 

...
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Gestão de património

A utilização de processos e novas tecnologias serão 
essenciais para apresentar produtos e serviços adicionais 
aos consumidores. Insights gerados por dados não irão 
apenas tornar os bancos consultadores financeiros credíveis 
e em quem os consumidores confiam, mas também 
oferecem o potencial de fornecer produtos altamente 
personalizados. Inteligência Artificial e Machine Learning 
são duas possíveis tecnologias que poderão tornar essa 
visão uma realidade. 

Valor

Criar valor nem sempre é fácil, mas torna-se um objetivo 
alcançável quando as ferramentas certas que nos 
conseguem ajudar são implementadas. Mais uma vez, é 
essencial tirar partido das novas tecnologias emergentes. 
Análises que nos ajudem a perceber a forma como os 
consumidores utilizam a app, permitem-nos aprender com 
essa informação e tirar partido da tecnologia de Machine 
Learning por forma a entender o comportamento do 
consumidor e até detetar potenciais fraudes. Ao entender 
o comportamento do consumidor conseguimos também 
oferecer aconselhamento financeiro aos consumidores e 
essa é uma solução que poderá trazer valor acrescentado 
às relações que estabelecemos com os consumidores. Os 
programas de recompensas são uma abordagem inovadora nesta 
indústria que poderão despertar os interesses dos consumidores e 
aumentar a perceção de valor acrescentado oferecido.

Apoio ao cliente

Da mesma forma que procuramos um acesso imediato 
a soluções que tornem o nosso dia-a-dia mais simples, 
quando encontramos um problema que não sabemos 
solucionar, queremos encontrar uma solução imediata que 
seja eficiente e responsiva. Soluções de apoio ao cliente 
que estejam disponíveis nas apps oferecem ajuda e resposta 
instantânea às frustrações dos consumidores. Chatbots, 
chamadas de vídeo bem como mensagens instantâneas 
com um gestor de conta pessoal são apenas alguns 
exemplos de diferentes abordagens para o apoio ao cliente. 

...
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Mobile
Banking
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Alguns estudos mostram que atualmente, passamos mais tempo nas 
redes sociais e no telefone do que a ver televisão, por exemplo. 

De facto, de acordo com o estudo The State of Mobile desenvolvido 
pela App Annie, um utilizador passa em média 3 horas ao telefone. 
Adicionalmente, o tempo gasto em apps da indústria financeira 
aumentou nos últimos 2 anos, fazendo com que esta se tornasse uma 
das 5 categorias com quota de mercado global de crescimento mais 
rápido. Para além disso a Geração Z, uma geração de pessoas nascidas 
entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000 e comumente 
denominados nativos digitais, em média, envolve-se mais com as 
suas aplicações móveis (excluindo as aplicações de jogos) do que os 
Millennials ou outras gerações antes deles.

Através das aplicações que instalamos nos nossos telefones, somos 
capazes de satisfazer necessidades diferentes. Temos apps para 
consultar o nosso seguro de saúde, para armazenar os múltiplos cartões 
dos quais necessitamos, para consultar o email, para nos manter 
atualizados das nossas listas de leituras ou a lista de tarefas a realizar; 
temos apps para procurar empregos e, sim, para consultar a nossa conta 
bancária – mas, mais importante que isso, para gerir a nossa vida financeira. 

Isto significa que o consumidor tem uma quantidade incrível de 
informação disponível nas suas mãos e o seu processo de decisão 
de compra começa muito mais cedo do que aquilo a que estávamos 
habituados. Se começarmos a desenhar a experiência de cliente por forma 
a garantir que a sua jornada é isenta de fricção desnecessária, iremos 
envolvê-lo e criar engagement mais cedo e de uma forma mais eficiente. 

Posto isto, é normal esperar que as apps, como organizadores e 
facilitadores do nosso dia-a-dia, tenham elevados níveis de usabilidade 
e funcionalidade. É aí que a experiência do cliente entra – as apps que 
não são fáceis de usar, que não são eficientes e que não criam valor para 
os seus utilizadores são rapidamente desinstaladas, descartadas como 
inúteis e, mais importante que isso, são classificadas e comentadas 
negativamente nas respetivas lojas, fazendo com que potenciais clientes 
saibam de antemão que a solução não tem qualidade.

Hoje em dia, vivemos e realizamos grande 
parte das nossas tarefas diárias através dos 
nossos telefones – seja chamar um táxi, 
encomendar comida, falar com os amigos e 
a família, ouvir música, verificar o estado do 
tempo, ler notícias ou livros, fazer compras… 
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Com todas as mudanças que as 
novas tecnologias promovem e que 
o PSD2 tornará inevitável, os bancos 
terão que melhorar a experiência 
que oferecem por forma a 
conseguirem ganhar novos clientes 
e manter os atuais. Como é que o 
irão conseguir fazer? A vantagem 
competitiva da economia atual é a 
experiência do cliente. 

Evoluímos de uma indústria de 
serviços para uma indústria de 
CX (customer experience) onde o 
maior bem das empresas são as 
experiências fantásticas que oferece 
aos seus clientes.

Em última análise, tudo
assenta na experiência que 
consegue oferecer.

A revolução digital está a mudar 
a forma como os clientes se 
relacionam com os diferentes 
serviços e instituições. 

E isto é especialmente verdade na 
indústria bancária. Já em 1994,
Bill Gates afirmou que “a atividade 
bancária era necessária, mas que 
os bancos não o eram.”

O comportamento do consumidor 
está a mudar e os bancos não têm 
conseguido acompanhar essa 
mudança de uma forma eficaz.

No espaço que os bancos não foram 
capazes de preencher, acabaram 
por surgir as fintechs, que lançaram 
novas aplicações móveis que 
vieram revolucionar a forma como 

Digital Xperience na Banca
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os consumidores viam a atividade bancária e até a gestão de finanças.

Existe uma variedade de canais através dos quais os consumidores 
conseguem contactar com uma determinada marca – website, call 
centre, sucursal, app, etc.

O consumidor do século XXI é mais informado e está em controlo. 
O consumidor sabe que tem o direito de exigir mais qualidade aos 
prestadores de serviços e não se sentem obrigados a permanecer
leais a uma marca que não vai ao encontro das suas necessidades.

É por este motivo que é de uma importância fundamental oferecer 
aos consumidores uma experiência memorável em todos os canais 
onde estejamos presentes.

Cada vez mais frequentemente as pesquisas começam por ato de 
pegar no telefone e dizer: “deixa-me ver no Google” – o processo de 
decisão de compra começa precisamente nesse momento ou até 
antes, quando falamos com pares, colegas ou família que partilham 
as suas experiências e a sua opinião acerca da validade de um dado 
serviço, produto ou solução.

Está a tornar-se evidente que temos o mundo nas 
nossas mãos e que o telefone está a suportar essa 
experiência. Então, se projetarmos e pensarmos 
cada passo da experiência, quererá dizer que 
estamos no caminho certo para conseguir 
oferecer essa jornada memorável.
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De acordo com o estudo The State of Mobile desenvolvido pela 
App Annie, em 2018, os utilizadores em média, verificaram a sua 
app bancária quase diariamente. É por este motivo que, quando se 
trata de serviços bancários móveis, uma app bancária é a solução 
mais conveniente. É imediatamente acessível e é prática. Tendo em 
consideração a rápida adoção de smartphones, esta é a forma mais 
eficaz de Engage Your Customer.

Este deverá ser um passo óbvio para a indústria bancária, especialmente 
quando consideramos a quantidade de informação que os bancos têm 
sobre nós, não apenas sobre a forma como gastamos o nosso dinheiro, 
mas também sobre como gerimos o nosso dinheiro. Mais do que KYC 
(Know Your Customer), é necessário envolver os clientes e fornecer-lhes 
a melhor experiência possível, livre de qualquer fricção ou obstáculos – 
esse é futuro das aplicações móveis bancárias.

Soluções simples e livres de processos complexos são a forma certa de 
oferecer experiências ótimas que resultem em níveis mais elevados de 
satisfação e de engagement. 
De acordo com pesquisa realizada pela Bain & Company, clientes com 
níveis elevados de engagement gastam mais 30% do que aqueles que 
não apresentam qualquer nível de engagement. 

Apps: EYC
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Por isso mesmo, não devemos ignorar a importância de construir uma 
estratégia eficaz de engagement.

A questão é: como poderemos fazê-lo através da nossa app? Quais são 
as funcionalidades e características que envolverão o meu cliente? Não 
existe uma resposta mágica para todas estas questões ou mesmo uma 
resposta única. Existem, de facto, várias respostas a estas questões 
e estas incluem variáveis diferentes. A longo prazo, é importante 
ter em consideração fatores como: a estratégia da empresa, o seu 
posicionamento de mercado e, finalmente, os seus objetivos. Diferentes 
aplicações móveis devem refletir diferentes posicionamentos e 
diferentes estratégias; caso contrário, todas as aplicações seriam iguais 
e todos os bancos forneceriam os mesmos produtos. 

Estudámos 10 apps diferentes por forma a perceber as soluções 
existentes na indústria bancária e descobrir as características de cada 
uma destas. A fim de obter uma compreensão mais profunda da 
indústria como um todo em duas realidades diferentes, estudámos 
duas áreas diferentes da indústria: banca de retalho e banca digital. 

As 10 apps diferentes que estudámos distinguiram-se, não apenas 
devido às funcionalidades que apresentam, mas também devido à sua 
usabilidade, tal como reportado pelos consumidores na Google Play 
Store e na Apple App Store.

Na tabela abaixo, podemos verificar as diferentes apps estudadas e a 
sua classificação média em cada uma das lojas (Google and Apple).

App

Discover

Chase

Capital One

IKO

Bank of America

Google Play
Store Rating

Apple App
Store Rating

Average
Rating

Banca de Retalho

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.8

4.7

4.7

4.8

4.8

4.7

4.7

4.7

4.8

4.7

App

Revolut

N26

Monzo

Chime

Qapital

Google Play
Store Rating

Apple App
Store Rating

Average
Rating

Fintechs

4.8

4.3

4.6

4.5

4.6

4.9

4.6

4.5

4.7

4.8

4.9

4.5

4.6

4.6

4.7
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A nossa avaliação das diferentes apps incluída nesta análise 
competitiva de mercado foi baseada em dois critérios: usabilidade e 
valor. É importante tirar alguns momentos para explicar porque é que 
optámos por nos focar em usabilidade e valor e não noutros critérios. A 
nossa visão do que deve ser uma app bancária é muito clara – por um 
lado, os utilizadores necessitam de percecionar valor quando utilizam a 
app e por outro, cada utilizador deverá ser capaz de utilizar a app sem 
qualquer dificuldade ou aprendizagem adicional. 

Tanto usabilidade como valor são conceitos amplos. Na nossa perspetiva, 
usabilidade no contexto de uma app bancária baseia-se em 5 princípios 
fundamentais, que são: experiência personalizada, navegação 
contextual, assistente pessoal proactivo, Inteligência Artificial e 
Machine Learning e finalmente, projeção e planeamento no futuro. 
Estes 5 pilares, todos juntos, formam a espinha dorsal de uma 
experiência mobile relevante que resulta numa usabilidade elevada. 
Oferecer uma experiência personalizada significa que não estamos a 
oferecer uma solução de “tamanho único”. Experiências personalizadas 
têm que ser suportadas por tecnologias tal como Inteligência Artificial, 
que são o motor que alimenta as experiências únicas.

Além do mais, navegação contextual é fundamental para a relevância 
da experiência – o utilizador consegue navegar na app enquanto vê 
tarefas que estão completamente alinhadas com um dado contexto. 
Adicionalmente, na nossa visão daquela que é uma app bancária, não 
é suficiente ter um assistente pessoal. De facto, nós acreditamos que 
qualquer assistente virtual pessoal deverá ser proactivo, isto é, deverá 
estar capacitado a agir ao invés de esperar que seja o utilizador a 
interagir.

Por último, mas não menos importante, acreditamos que uma app 
bancária deverá focar-se no planeamento do futuro e ajudar os 
utilizadores a planear o que está para vir em vez de se focar apenas 
no passado ou no presente. 

Valor, por outro lado, é um conceito importante em marketing e é um 
conceito largamente estudado nessa área já que se acredita ser um 
componente importante no marketing relacional – é, muitas vezes, 
correlacionado com a capacidade de uma empresa se diferenciar dos 
seus concorrentes. A nossa definição de valor numa app bancária é a 
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de valor percecionado: uma combinação de funcionalidades (vão ao 
encontro das necessidades dos utilizadores), customização (pode ser 
personalizada por forma a atender às necessidades dos utilizadores)
e engagement.

Na nossa perspetiva e para os propósitos do presente estudo, valor é a 
avaliação dos consumidores sobre os benefícios de uma dada aplicação 
móvel, isto é, se esta é capaz de satisfazer as necessidades individuais e 
expetativas de cada utilizador. Não nos podemos esquecer, no entanto, 
que o valor percecionado poderá ser diferente de pessoa para pessoa. 

O nosso objetivo, quando comparamos estas apps, é refletir sobre 
o futuro da indústria bancária e de que forma esse futuro pode 
impactar as apps bancárias. Acreditamos que, mais do que afirmar 
que uma app é melhor que a outra, todas as apps servem diferentes 
propósitos e objetivos. 
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A nossa análise, então, avalia não apenas usabilidade e valor, mas 
também diferentes camadas que representam diferentes etapas 
evolutivas ou estágios de maturidade nas apps bancárias avaliadas.

Essas quatro áreas, no nosso entendimento, são camadas que refletem 
a evolução de valor percebido pelo utilizador.
A primeira camada – intitulada Funções Core – compreende todas as 
funções básicas que os utilizadores esperam conseguir realizar com 
a sua aplicação bancária. É fácil verificar que todas as apps avaliadas 
permitem ao seu utilizador realizar operações bancárias mais simples, 
isto é, realizar uma transferência, consultar saldos e movimentos, 
realizar pagamentos, etc. 

A segunda camada – intitulada Sobre Mim – diz respeito às 
capacidades de análise, que consideramos ser o segundo estágio na 
evolução de uma app bancária. Esta camada mostra-nos que o banco 
apresenta e interpreta a informação que tem sobre o utilizador, mas 
estes dados não estão a ser traduzidos em ações. 

A terceira camada, o próximo passo na evolução da nossa visão de uma 
app bancária é intitulada Para Mim e diz respeito a qualquer grau de 
customização que o utilizador é capaz de realizar dentro da app, de 
modo a conseguir satisfazer necessidades individuais e desejos. Esta 
camada diz-nos que não só o banco tem uma quantidade considerável 
de informação sobre o utilizador, mas que está a agir com base nessa 
informação, fazendo com que os dados trabalhem para o benefício do 
utilizador. 

Por último, a quarta e última camada – Interação Disruptiva – é a 
camada mais próxima da nossa própria visão do que uma app bancária 
deve ser e fazer pelos seus utilizadores. Uma app bancária deverá ser 
inteligente e estar completamente sintonizada com as necessidades 
dos seus utilizadores. Esta camada mostra-nos que não só o banco 
tem informação sobre o utilizador, mas que está a transformá-la 
em diferentes ações, sendo até capaz de modificar a forma como 
comunica com o utilizador e fazendo-o de forma impactante. É uma 
app bancária que é proactiva, atenta e que tem os interesses do 
utilizador em conta, ajudando-os a tirar o máximo proveito do seu 
dinheiro e a tomar melhores decisões financeiras.  



Indústria Bancária 2019 Xpand IT23

Tendo em consideração estes critérios, avaliámos as diferentes 
aplicações, que resultaram no posicionamento estratégico abaixo: 

Interação Disruptiva

Para mim

Sobre mim

Funções Core

Banca de Retalho Fintech

Legenda

Não está presente no produto / app

Presente no produto / app Banca de Retalho

Presente no produto / app Fintech
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Por forma a complementar a abordagem visual, 
realizámos uma análise mais completa abaixo, 
onde refletimos sobre o que achamos que são 
bons e não tão bons aspetos das diferentes apps.

Esta app cobre todas as funções bancárias básicas como 
depósito de cheques e verificar o saldo sem ser necessário fazer 
log in. A app dispõe de um localizador de ATMs, permite gerir a 
conta e dispõe de tecnologia biométrica para um log in seguro. 

Adicionalmente, existe um programa de recompensas e é 
possível verificar o risco de crédito, bloquear o cartão e receber 
notificações quando o cartão é utilizado. Se o utilizador necessitar 
de ajuda, existe a opção de chat ou a possibilidade de trocar 
mensagens com o apoio ao cliente. 

A funcionalidade de análise de gastos apenas trabalha em 
Ipad e vários utilizadores reportam que a app ocasionalmente 
deixa de funcionar e também que o UI não é de boa qualidade, 
oferecendo uma experiência algo pobre.

Ao utilizar a app, os clientes nem sempre conseguem ver o 
saldo total devido a transações pendentes. As atualizações à 
classificação FICO são lentas e não é possível ver pagamentos 
futuros, ou classificar várias transações, limitando assim a 
funcionalidade de gestão pessoal de finanças.   
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A app permite depositar cheques e inclui uma carteira digital 
que incorpora Zelle e Apple Pay, oferecendo a possibilidade aos 
clientes de realizarem pagamentos sem terem o cartão físico, 
fazendo uso da tecnologia NFC e enviar e/ou receber dinheiro 
para a lista de contactos. Tem um programa de recompensas 
e um localizador de ATMs, sendo também possível verificar a 
classificação de crédito. 

Existem alertas de conta por forma a ajudar à gestão das 
finanças e o acesso às contas é feito através de tecnologia 
biométrica. É possível verificar o saldo da conta sem realizar o log 
in e ter várias contas na mesma app. É possível também avisar o 
banco das intenções de viagem, por forma a que possam estar 
atentos aos movimentos do cartão.  

A app não permite a verificação de pagamentos agendados 
e não existe análise de gastos ou mesmo ferramentas de 
orçamentos, por forma a permitir uma gestão financeira pessoal.

Os consumidores também não gostam da fraca performance e 
falhas da app, sendo que o número excessivo de anúncios é um 
pain point nesta experiência bancária.   
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Esta app cobre as funções básicas bancárias: pode-se gerir 
pagamentos e contas, fazer carregamentos de telemóvel, enviar 
e/ou receber dinheiro através do Zelle, notificações acerca 
da conta e é possível aceder aos extratos bancários, verificar 
a classificação de crédito, utilizar o localizador de ATMs e até 
verificar os detalhes de uma transação (como a localização). 
É possível gerir o cartão e as suas definições de segurança – 
bloquear o cartão e aceder às contas através de tecnologia 
biométrica. 

A app do Capital One dispõe de um programa de recompensas 
e os seus utilizadores apreciam o seu design. É possível ter várias 
contas no mesmo acesso e existe uma funcionalidade inovadora 
chamada Alexa, a assistente virtual que ajuda os utilizadores a 
gerir o seu património. 

O fluxo de menus poderá ser melhorado e a app tem uma 
carteira digital incompleta comparada com outras aplicações 
bancárias. A sua funcionalidade de GPS não apresenta os ATMs 
que são compatíveis.

A app não tem quaisquer ferramentas orçamentais ou análise 
de gastos que ajude os utilizadores a gerir as suas finanças ou a 
tomar melhores decisões financeiras.

A Amazon Alexa não é ativada através da app do Capital One. De 
facto, terá que ter o Amazon Echo por forma a conseguir ativar 
esta função da Alexa através da app da Alexa. Por isso mesmo, 
esta é uma funcionalidade que está apenas disponível a clientes 
da Amazon que tenham o dispositivo Echo e não se encontra 
disponível ao espectro completo de clientes do Capital One que 
tenham a sua app.
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A aplicação do banco polaco PKO junta várias funcionalidades. 
É possível enviar e receber dinheiro e existe um localizador de 
ATMs. Ao fazer o scan de um código QR, consegue-se pagar 
sem cartão e é possível criar vouchers por forma a descontá-los 
em diversas lojas.

As tecnologias NFC e biométrica são suportadas na app para 
desbloquear outras funcionalidades. É possível bloquear o cartão 
e existem notificações para ajudar os utilizadores a controlar o 
seu saldo e movimentos da conta.

Na mesma conta, é possível agregar poupanças, cartões de 
crédito, empréstimos e seguros, desta forma centralizando 
a informação. É possível trocar moeda e está disponível a 
funcionalidade BLIK que permite a criação de vouchers, 
realização de pagamentos na internet e o levantamento de 
dinheiro sem qualquer cartão. 

A app da IKO pode melhorar no que toca a acompanhar 
investimentos e a melhor compreender os gastos mensais 
dos utilizadores. Não tem integração com Google Pay e a 
funcionalidade BLIK apenas está disponível em algumas lojas e 
parceiros do banco.

Apesar de ser possível agregar diferentes produtos no mesmo 
acesso (poupanças, cartão de crédito, etc.) não é possível ter mais 
que uma conta na app.

Não existe qualquer ferramenta de orçamento para ajudar 
a uma melhor gestão das finanças pessoais e não é possível 
adicionar destinatários favoritos. 
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A app do BofA permite a personalização do dashboard, 
realização de pagamentos através do Zelle, depositar cheques, 
recolher recompensas, fazer um agendamento numa sucursal 
ou até mesmo solicitar à Erica, a assistente virtual do BofA, 
algumas questões sobre a sua conta.  

O acesso à conta é feito através de dados biométricos e no mesmo 
acesso é possível agregar a conta poupança, empréstimos e a 
conta corrente.

A aplicação tem notificações que ajudam o utilizar a controlar 
a sua conta e é possível verificar a classificação de crédito. Está 
disponível uma carteira digital e é possível definir objetivos de 
poupança. Para além disso, a app tem um localizador de ATMs, 
aviso de viagens, possibilidade de criar orçamentos e análise de 
gastos. Também é possível gerar as definições de segurança do 
cartão (temporariamente bloqueá-lo). 

Os utilizadores elogiam a interface de fácil utilização. 

Apesar da sua facilidade de utilização, a performance é reportada 
como sendo lenta e pouco intuitiva. O menu para pagamentos 
de serviços poderia ser mais organizado por forma a facilitar 
a procura de informação e os alertas da conta, por vezes, 
são dados de forma atrasada ou com falhas. Não é possível 
agendar transações regulares e os utilizadores salientam que a 
informação não se encontra bem organizada.

Outros sentem que a Erica pode ser algo intrusiva e seria ótimo 
caso pudessem escolher quando interagir com a Erica. 

Como vários utilizadores fazem notar, a app do BofA nem sempre 
permite acesso à conta sem obstáculos, o que acaba por resultar 
em frustração dos clientes.
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Revolut oferece notificações, notificação de gastos, análise 
automática de gastos e tem apoio ao cliente diretamente 
na app através de um bot. É possível agendar pagamentos 
recorrentes, enviar ou pedir dinheiro e criar links para pagamento. 
É possível dividir as contas com os amigos diretamente na app, 
criar débitos diretos e é possível também arredondar o valor das 
compras e poupar de forma automática.

Existe a possibilidade de investir em cripto moeda. O utilizador 
consegue gerir os cartões e o acesso à app é feito através de 
tecnologia biométrica. 

A app tem mecanismo de deteção de fraude baseado na 
localização e é possível criar cartões virtuais. A Revolut opera 
com base num modelo de negócio Freemium: existem três 
diferentes “pacotes” – o grátis, o premium e o metal. Quando 
se faz o upgrade da conta, o utilizador desbloqueia outras 
funcionalidades disponíveis.   

A esta altura, a Revolut está a testar a funcionalidade chamada 
Perks, que é o programa de recompensas. Adicionalmente, 
comunicou que iria lançar a sua funcionalidade de gestão de 
património algures no futuro. 

Existem limitações para o levantamento de dinheiro e não 
é possível carregar a conta com dinheiro. O apoio ao cliente 
beneficiaria de melhorias porque é reportado como muito lento
e pouco eficaz na resolução de problemas. 

Não existe a possibilidade de investir, candidatar-se a um 
empréstimo ou mesmo abrir uma conta conjunta.  
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Esta app alemã apresenta um conjunto de funcionalidades tal 
como tecnologia biométrica para login, integração com Google e 
Apple Pay e a possibilidade de enviar ou receber dinheiro através 
do Money Beam.  

A aplicação oferece algumas análises e é possível criar “espaços” 
para onde é possível “arrastar e largar” as poupanças, tornando 
a app muito fácil de utilizar. Também é possível gerir as 
definições do cartão e existem notificações acerca da conta que 
colocam o utilizador em controlo dos seus movimentos.

À semelhança da Revolut, a N26 também opera com um modelo 
de negócio Fremium, o que significa que o utilizador desbloqueia 
outras funcionalidades quando muda para a conta N26 Black 
ou a N26 Metal. Existe a possibilidade de ter seguros (em contas 
premium) e também de se candidatar para um empréstimo 
pessoal. Adicionalmente, com a Invest26, a empresa abriu 
novas oportunidades para os seus clientes diversificarem o seu 
património financeiro.   

Enquanto levantamentos nos ATM são grátis nas contas premium, 
com a conta grátis os utilizadores têm que pagar 1,7% para 
moedas estrangeiras. 

A aplicação não permite a criação de cartões virtuais e não tem 
qualquer programa de recompensas. Adicionalmente, não 
oferece a possibilidade de comprar cripto moeda ou outras 
funcionalidades que, por exemplo, se foquem no ato de viajar. 

Não oferece a possibilidade de ter várias contas com outras 
moedas, por forma a ser mais fácil comprar moeda.
Não é possível abrir uma conta conjunta. 
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Com esta app, é possível ter orçamentos, uma análise de 
gastos, criar transferências permanentes e enviar e/ou receber 
dinheiro de amigos; os utilizadores têm notificações imediatas e 
integração com o Google e o Apple Pay. 

É possível bloquear o cartão se o utilizador achar que este foi 
roubado ou perdido e também é possível dividir a conta com os 
amigos diretamente na app. Adicionalmente, é possível ver os 
detalhes de uma transação e os utilizadores conseguem criar 
poupanças. Caso exista algum problema, está disponível apoio ao 
cliente diretamente na app.

Para os utilizadores de Android, existe a possibilidade de escolher 
diferentes sons de pagamento, tornando ainda mais divertido 
receber dinheiro na conta. 

Por forma a criar poupanças, é necessário ter £1,000.
Se o utilizador não tiver saldo suficiente, o Monzo irá recusar 
todos os pagamentos.

As funcionalidades de orçamentos e análise de gastos podem 
ser confusas ou até mesmo incorretas. Não é possível ter uma 
descrição dos pagamentos agendados ou adicionar notas às 
poupanças criadas.

Não existe qualquer programa de recompensas, seguros ou 
opções de investimento. 
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Com a app do Chime, existem notificações instantâneas, podes 
enviar e/ou receber dinheiro a partir da lista de contactos ou 
dividir a conta diretamente na app. 

Existe integração com a Google e Apple Pay e existe um 
localizador de ATMs.

Não existem taxas para manter uma conta e os utilizadores 
conseguem criar poupanças automáticas ao arredondar o valor 
das compras ou colocando, de forma automática, 10% do salário 
na poupança. 

Não é possível ter uma conta conjunta com o Chime e não existe 
oportunidade de criar uma conta poupança para atingir objetivos 
específicos. Além do mais, as poupanças geram taxas de
juro baixas.

Existem limitações ao nível das contas, isto é, apenas se pode ter 
uma conta de débito e uma conta poupança. Adicionalmente, 
caso levante dinheiro num ATM que não seja da rede, os 
utilizadores são cobrados. 

O apoio ao cliente pode ser melhorado porque muitos clientes 
reportam não obter qualquer resposta.
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Esta app começou por se focar em poupanças e desde então 
já expandiu a sua oferta: existem objetivos de poupança e o 
utilizador tem a possibilidade de investir e configurar regras de 
poupança. 

Qapital também oferece ferramentas de orçamentos e tecnologia 
biométrica no acesso à aplicação. 

É possível geral pagamento de serviços, existem notificações e 
é possível também bloquear o cartão, sendo que a app oferece 
conselhos sobre diminuir gastos e aumentar poupanças.
Existe proteção contra conta a descoberto e não existem taxas 
para as transferências. Também não existe saldo mínimo para 
abrir uma conta. 

Cada conta tem uma taxa e não existe qualquer tipo de análise 
relativamente aos gastos das contas. Desta forma, as poupanças 
não geram taxas de juro, pelo que a app é boa para poupanças 
de curto-prazo.

A conta é bloqueada quando o saldo é de $100 ou menos e 
apenas é possível desbloqueá-la apenas se se carregar a conta. 

Além do mais, o apoio ao cliente não é eficiente, conforme 
reportado pelos clientes. Existem várias queixas acerca da 
dificuldade de cancelar serviços com o Qapital.



05

Boas
Práticas
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É importante procurar boas 
práticas não apenas na indústria 
bancária, mas também fora por 
forma a que possamos aprender 
com as apps mais disruptivas nas 
diferentes indústrias. Em outras 
indústrias, temos assistido ao 
poder disruptivo de empresas 
como a Amazon, Uber, Waze, 
Spotify e Netflix. 

A Amazon e a Uber têm-se 
focado nos pain points dos 
consumidores e, por isso mesmo, 
estão constantemente a trabalhar 
para oferecer uma experiência 
personalizada e simples.
Ambas as soluções desenvolvidas 
são centradas no cliente e 
ambas se esforçam para oferecer 
uma jornada livre de qualquer 
complexidade.

Vejamos o exemplo da Uber – a 
sua solução torna simplicíssimo 
o aluguer de um veículo e, mais 
importante que isso, é o facto 
do cliente nunca ter que trocar 
dinheiro com o condutor ou 

mesmo ter que tirar qualquer 
cartão para realizar o pagamento; 
tudo é tratado dentro da app, 
fazendo com que a viagem 
seja concluída sem qualquer 
obstáculo. Esta experiência é 
possível devido a tecnologias 
como a geolocalização, modelos 
preditivos e Machine Learning. 

O mesmo exemplo aplica-se 
às lojas Amazon Go onde visão 
computacional, algoritmos de 
aprendizagem profunda e sensores 
permitem ao consumidor uma 
experiência sem obstáculos, 
onde o consumidor pega nos 
produtos que quer e sai da loja 
quando acaba as suas compras, 
sem que precise de passar em 
caixas. A Amazon está também a 
utilizar estes dados para prever o 
comportamento do consumidor e 
melhorar as sugestões de produtos 
e também para maximizar 
margens e eficiências, ao utilizar 
informação histórica de cada 
consumidor e depois aplicando 
Inteligência Artificial e Machine 

É importante procurar boas práticas não 
apenas na indústria bancária, mas também 
fora por forma a que possamos aprender 
com as apps mais disruptivas nas diferentes 
indústrias. Em outras indústrias, temos 
assistido ao poder disruptivo de empresas 
como a Amazon, Uber, Waze, Spotify e Netflix. 



Learning para prever ações e 
estimar envolvimento futuro dos 
consumidores. 

O Spotify e a Netflix utilizam 
Machine Learning para personalizar 
e curar conteúdo com base em 
informação histórica e em perfis 
de consumidores semelhantes. 
Os consumidores não compram 
canções ou filmes individuais. 

Em vez disso, adquirem uma 
subscrição para um serviço que está 
baseado na cloud e que oferece 
inúmeras possibilidades. Estas 
empresas também estão focadas 
em melhorar a experiência do 
consumidor.

Finalmente, a Waze também 
revolucionou a indústria da 
mobilidade baseando-se em 
informação originada pelo 
fenómeno crowdsourcing – é uma 
app similar ao Google Maps mas 
depende de informação enviada pela 
comunidade por forma a fornecer 
informação de trânsito em tempo 
real. A Waze confia na sua rede e a 
app torna-se melhor conforme mais 
pessoa a utilizam – aquilo a que Rich 
Dale (contribuidor da Forbes) intitula 
o efeito da rede. Este efeito, defende, 
transforma custos em lucros, 
abrindo a possibilidade às empresas 
de investir em tecnologias que 
transformam e criam experiências 
ótimas que acrescentam valor às 
vidas dos seus utilizadores. 

Contudo, a indústria bancária 
também tem boas práticas que vale 
a pena conhecer.
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Mint é um dos exemplos: servindo como um agregador de ecossistemas 
financeiros, o Mint facilita a gestão do dinheiro, seja nas contas de 
débito, contas poupança, IRA (Individual Retirement Account) ou até 
mesmo investimentos e empréstimos. É possível verificar todas as contas 
e pagamentos e é possível definir orçamentos. O Mint personaliza a 
experiência do utilizador ao fornecer dicas e aconselhamento para que 
seja possível maximizar o dinheiro. 

Prism (e Yolt) são outros dois exemplos de agregadores de contas e de 
gestão de pagamentos que ajudam os utilizadores a gerir o património 
financeiro num único lugar. 

HSBC é o primeiro banco de retalho a testar o género de app que 
apresenta toda a informação financeira de todas as contas que o 
utilizador tem numa única app. 

Acorns ajuda os utilizadores a investir todos os trocos que sobrem dos 
gastos mensais.

Personal Capital é um conjunto de ferramentas financeiras, baseadas 
em capacidades de análise, que ajuda os utilizadores a gerir todas as 
contas num único lugar – contas correntes, poupanças e investimentos 
e até fornece consultores financeiros que dão dicas por forma a ser mais 
simples gerir o património financeiro. 

Spendee é um ótimo exemplo de análise de gastos e orçamento
inteligente – através da app é possível verificar todas as despesas, 
carteiras digitais, cripto moedas e também é possível definir orçamentos 
inteligentes para diferentes objetivos – tudo por forma a que os utilizadores 
coloquem o dinheiro em forma.
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Através da Ant Financial (anteriormente conhecida como Alipay),
o grupo Alibaba entrou no mundo da indústria de serviços financeiros 
e está a revolucionar a forma como se estabelece relações com os 
consumidores.  

O grupo opera num modelo tecnológico no qual a maioria das decisões 
operacionais são tomadas por máquinas. Machine Learning é utilizada 
por forma a aproveitar informação em tempo real. Isto significa que 
esta tecnologia permite à empresa transformar esta informação em 
conhecimento valioso que resulta em ganhos para a empresa.
Assim, permite-se que a empresa se adapte de uma forma dinâmica, que 
responda rapidamente a condições de mercado em constante mudança
e a preferências de clientes.

Ming Zeng, o CSO do Alibaba, revelou à HBR que a empresa segue uma 
lógica de negócio inteligente que é baseada em quatro passos, listados 
abaixo:

Informatize todas as interações 
com o cliente por forma a melhorar 
a experiência do consumidor e 
perceber que tipo de informação
é relevante. 

Transforme cada atividade em 
“software” por forma a construir 
a base para a aplicação de 
tecnologias Machine Learning. 

Circule os dados através de vários 
intervenientes ao mesmo tempo 
que garante um controlo rigoroso 
de quem pode aceder ou editar 
informação no seu ecossistema, 
criando assim mais valor. 

Aplique algoritmos por forma a 
conseguir assimilar, interpretar 
e utilizar os dados em benefício 
da empresa, tornando explícita a 
lógica do produto subjacente ou a 
dinâmica do mercado.

#Passo 1 #Passo 2

#Passo 4#Passo 3
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Alibaba evoluiu de uma empresa de comércio online para uma empresa 
de gestão de ativos, empréstimos e pagamentos e agora oferece um largo 
espectro de produtos e serviços numa única plataforma. 

Isto é possível devido à Inteligência Artificial, computação e capacidade 
de gestão de risco que ajudam a empresa a fornecer serviços de 
financiamento mais económicos. Prova de como as novas tecnologias 
estão a capacitar a possibilidade de oferecer escalabilidade na área das 
finanças é o facto do Alibaba ter entrado, em 2018, para o Top 10 dos 
bancos globais. 

De facto, quando se visita o website do MyBank, é possível ver a promessa 
feita aos seus clientes: 

As novas tecnologias e a partilha de dados estão a mudar a forma como 
interagimos com os nossos bancos, essencialmente fazendo com que os 
consumidores recuperem os seus dados pessoais por forma a obterem 
mais escolha e também mais proteção.

O futuro da banca depende da inovação – a inovação pode fazer com 
que os bancos de retalho iniciem parcerias com as fintechs por forma a 
utilizarem a informação para seu benefício. 

Mas os bancos que irão sobreviver a todas estas mudanças serão os que 
reconhecerem essas mudanças e as usarem para inovar e adaptar-se à 
realidade, que está sempre a mudar. 

“Com base em big data e cloud computing, 
conseguimos compreender as suas necessidades. 
Antes mesmo de chegar até nós, já calculámos a 
ajuda de que necessita”.
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Oportunidades
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Com melhor informação acerca das decisões financeiras que os 
consumidores tomam todos os dias e acerca de que canais os consumidores 
utilizam para diferentes transações, os bancos podem utilizar modelos 
comportamentais e análises avançadas para antecipar as necessidades 
dos clientes. 
A experiência de cliente no setor bancário pode ser melhorada com melhor 
comunicação com o cliente, redução de obstáculos, de complexidade e de 
barreiras ao envolvimento do consumidor com a marca bem como uso 
melhorado da automação transacional e tecnologia de serviços. 

No novo cenário imposto pelo PSD2, existem diferentes oportunidades 
para os bancos diversificarem e modificarem os seus modelos de negócio. 
Existem muitas perspetivas sobre que opções estratégicas os bancos 
podem adotar por forma a reter clientes existentes e ganhar novos.
Na perspetiva do Banking Hub, os bancos devem desenhar uma 
arquitetura tecnológica altamente eficiente e escalável por forma a 
suportar soluções inovadoras. Se os bancos conseguirem atingir o 
equilíbrio certo entre gestão de ativos financeiros e aumento de ativos 
na forma de dados, terão o potencial de aumentar receita, fortalecer as 
margens de lucro e aumentar quota de mercado. 

As APIS mudarão a banca da mesma forma que já mudaram tantas 
outras indústrias. Os bancos podem servir como plataformas API, 
fornecendo serviços alimentados por dados através de APIs que derivem 
de informação interna. Alternativamente, os bancos podem agir como 
TPPs, oferecendo serviços e produtos que integrem informação derivada 
de múltiplas fontes externas via APIs. 

Inovação e automação não se 
tratam de tecnologia ou interfaces, 
mas simplesmente de antecipar as 
necessidades dos consumidores.  
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Os bancos têm a opção de se tornar agregadores ou mesmo distribuidores. 
Ao utilizarem a sua informação de forma estratégica, conseguem 
desbloquear novos serviços e até fazer uma venda cruzada dos seus 
próprios produtos.

Outra possibilidade é oferecer serviços financeiros dos seus parceiros na 
sua plataforma, como o Starling Bank começou a fazer.

No futuro, talvez pudessem até oferecer serviços não financeiros dos seus 
parceiros na sua própria plataforma.

Agregador / Plataforma

Serviços
não Financeiros

Serviços
Financeiros

 Plataforma API Cross-selling
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O mercado global de pagamento digitais foi avaliado em 3 biliões 
de dólares em 2018 e na última década, a indústria apresentou um 
crescimento robusto devido ao aparecimento de novos fornecedores e 
novas plataformas. Dois desses novos fornecedores são a Google e a Apple. 
A integração com a Apple e o Google Pay é também uma oportunidade 
para os bancos. Estes simplificam o processo de pagamento ao mesmo 
tempo que protegem a informação dos cartões dos utilizadores. Através 
da tokenização, os comerciantes nunca chegam a ter acesso aos detalhes 
do cartão do utilizador, aumentando, por isso mesmo, a segurança. 

O processo é semelhante à figura abaixo:

Fonte: Intellias



Indústria Bancária 2019 Xpand IT44

Tanto o Google como o Apple Pay têm um conjunto de requisitos a serem 
respeitados pelas instituições financeiras e nenhuma das empresas ativa 
os serviços a não ser que a totalidade dos requisitos tenha sido cumprida. 

Para o Apple Pay, aplica-se o seguinte conjunto de requisitos:

Fonte: Intellias
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Para o Google Pay, os seguintes requisitos aplicam-se:

Fonte: Intellias

Devido ao aumento de utilização de Internet em dispositivos móveis 
e à ampla adoção de pagamentos contactless, é esperado que este 
mercado cresça nos próximos anos. A nossa sociedade está a caminhar em 
direção a uma abordagem “sem dinheiro”, onde a moeda física começa, 
lentamente, a perder relevância. 
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Conclusão
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Os próximos anos serão, sem dúvida alguma, emocionantes para a 
indústria bancária. Nós, os consumidores, esperamos ver e conhecer 
experiências inovadoras que mudarão a forma como gerimos o nosso 
dinheiro. Apesar dos desafios que a indústria enfrenta, o futuro revela-se 
emocionante e desafiante, mas também refrescante. 

O PSD2 e o Open Banking são apenas os primeiros passos na verdadeira 
disrupção da indústria financeira. As fintechs e os bancos devem 
aproveitar a oportunidade para reinventar as suas experiências digitais – 
colocando as necessidades dos consumidores em primeiro lugar.
A verdadeira inovação está na antecipação – conhecer e ouvir os 
clientes é importante para realmente conseguir responder às suas 
necessidades. É desta forma que as soluções se tornam relevantes. É 
assim que se pode tornar relevante. 

Para prosperar, é essencial que os bancos adotem uma estratégia 
centrada no cliente. A verdade é que é por essa razão que as novas 
empresas no mercado têm mostrado ser tão disruptivas. Estas ousaram 
colocar o cliente no centro das suas decisões e atividades.
Todas as decisões são tomadas com base nos clientes e respetivas 
necessidades e, no final do dia, isso é que os diferencia dos bancos 
incumbentes. 

Ao adotar novas tecnologias e aproveitar 
todas as oportunidades que existem para 
reimaginar a jornada do cliente fazendo 
uso da informação correta da forma certa, 
os bancos conseguirão ser bem-sucedidos 
neste novo cenário bancário. 
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