Além da fintech: Oito forças que
mudam o cenário competitivo
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Fonte: Beyond fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services, World Economic Forum (2017).
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Introdução

Prezados(as) colegas,
Em 2014, a Deloitte Consulting LLP (Deloitte) firmou parceria com o Fórum Econômico Mundial (o Fórum)
para estudar a inovação disruptiva em serviços financeiros. Naquela época, a indústria enfrentava um
grupo de competidores que prometia mudar a forma como os serviços financeiros são estruturados,
oferecidos e consumidos. Estes competidores formaram um setor emergente conhecido como fintechs.
No ano passado, analisamos o que tinha ocorrido até então. Quais inovações tiveram maior impacto?
Quais foram os seus efeitos? O que isso tudo significa para o sistema financeiro? Após 10 meses, 10
workshops e mais de 100 debates, obtivemos algumas respostas.
A primeira delas é: as fintechs não se estabeleceram como atores dominantes da indústria. Elas se
esforçaram e enfrentaram dificuldades para criar novas infraestruturas, mas não conseguiram conquistar
os clientes de instituições já estabelecidas.
No entanto, não podemos subestimar os efeitos transformadores que as fintechs tiveram na indústria.
Em apenas alguns anos, elas definiram a direção, a forma e o ritmo da mudança em quase todos os
setores de serviços financeiros. Os clientes esperam uma experiência digital fácil e integrada, com
aprovações rápidas de empréstimos e opções para efetuar pagamentos de pessoa para pessoa —
inovações que as fintechs tornaram populares. Apesar de não dominarem a indústria hoje, as fintechs têm
obtido sucesso tanto como empresas independentes quanto como conectores essenciais na cadeia de
valor dos serviços financeiros.
Em outras palavras, apesar das fintechs ainda não terem causado disrupção no cenário competitivo, elas
estabeleceram as bases para uma disrupção futura.
As fintechs representam uma grande oportunidade para instituições já consolidadas e oferecem a
possibilidade de observar quais são as novas ofertas mais promissoras. Além disso, o ecossistema das
fintechs é uma verdadeira fonte de capacidades e permite que instituições implementem rapidamente
novas ofertas por meio de parcerias e aquisições.
No entanto, a mudança acelerada é uma séria ameaça. Isso significa que o sucesso de uma instituição é
avaliado com base na agilidade de seu modelo de negócios e na capacidade de implementar parcerias
rapidamente. Nenhuma destas é a principal característica de instituições financeiras já estabelecidas.
As start-ups também podem recorrer às capacidades das fintechs — e enfrentam barreiras de entrada
significativamente menores.
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Com base nesses insights, identificamos oito forças com potencial de mudar o cenário competitivo dos
serviços financeiros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comoditização de custo
Redistribuição do lucro
Propriedade da experiência
Ascensão das plataformas
Monetização de dados
Força de trabalho biônica
Empresas de tecnologias sistemicamente importantes
Regionalização financeira

Nas páginas a seguir, abordamos cada uma destas forças e suas implicações para instituições financeiras,
fintechs e reguladores. Apresentamos também exemplos de sete setores de serviços financeiros:
pagamentos, seguros, banco digital, empréstimos, gestão de investimentos, equity crowdfunding e
infraestrutura de mercado.
Este documento resume o relatório do Fórum Econômico Mundial, “Beyond Fintech: A Pragmatic
Assessment of Disruptive Potential in Financial Services”. Se você tem acompanhado esta iniciativa do
Fórum, bem-vindo novamente. Se acabou de juntar-se a nós, considere fazer o download dos demais
relatórios da série.
The future of financial services (2015)
The future of financial infrastructure: An ambitious look at how blockchain can reshape financial services
(2016)
Disruptive innovation in financial services: A blueprint for digital identity (2016)
Os relatórios representam mais de três anos de pesquisa sobre como as fintechs podem afetar o
ecossistema de serviços financeiros. Esperamos que eles ajudem a guiar sua própria jornada no futuro
deste setor.
Atenciosamente,

Bob Contri
Líder Global de Serviços Financeiros
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
bcontri@deloitte.com

Rob Galaski
Líder para o Fórum do Futuro da Indústria de Serviços
Financeiros da Deloitte Canada
rgalaski@deloitte.ca
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Força disruptiva no 1

Comoditização de custo
O custo operacional torna-se cada vez menos uma vantagem competitiva. Empresas exploram novas tecnologias e trabalham
com outras organizações — concorrentes e novas entrantes — para acelerar a comoditização de suas bases de custo,
preservar suas margens e concentrar-se em estratégias mais promissoras.
Uma abordagem é criar um serviço que padronize processos e evite a duplicação do trabalho nas empresas a que serve.
Outra possibilidade é terceirizar um escopo maior de atividades (a gestão de riscos é um exemplo recente). Por fim, temos
a automação. Apesar de as instituições financeiras terem sempre adotado tecnologias de capacitação, novas ferramentas
foram disponibilizadas para agilizar processos como originação de crédito, auditoria e conformidade, e reconciliação contábil.
O compartilhamento de custos entre pares e o uso de ferramentas padrão da indústria nivelam a cadeia de valor dos serviços
financeiros. Consequentemente, a indústria presta maior atenção às parcerias e ao seu ecossistema. Segurança e permissões
de acesso são tratadas independentemente para minimizar a ameaça de qualquer nova conexão externa. As empresas
também reforçam a proteção dos dados de usuários à medida que compartilham mais informações com organizações
externas.
Instituições já estabelecidas têm mais trabalho a fazer. Elas precisam encontrar maneiras de diferenciar seus processos de
interação com clientes, enquanto funções financeiras e administrativas de middle e back office tornam-se muito similares
às de seus concorrentes. Além disso, reguladores precisam monitorar estes serviços e seus provedores afim de identificar
potenciais riscos sistêmicos.

Exemplos

Banco digital

Os bancos trabalham cada vez mais com as autoridades reguladoras a fim
de testar serviços com foco em tarefas críticas, mas não centrais, como KYC
e AMLL

Empréstimos

A melhoria de processos e middleware ainda é relativamente cara e faz
com que instituições financeiras considerem parcerias com marketplaces
e soluções de fintechs que não demandem uma revisão completa de sua
infraestrutura

Infraestrutura
de mercado

À medida que a rentabilidade de seus principais negócios deteriora,
provedores de infraestrutura do mercado procuram novas fontes de renda
provenientes dos seus dados, o que exige uma forte cooperação do setor
entre os diversos provedores de dados

A lição
Diferenciação da oferta. A automação e a terceirização das funções de middle e back office comoditiza a proposta
de valor dos serviços financeiros, levando instituições a criar novas bases para diferenciação.
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Força disruptiva no 2

Redistribuição do lucro
A tecnologia agita a cadeia de valor dos serviços financeiros. Empresas de investimento utilizam exchange-traded funds
(ETFs) para atrair e obter clientes em detrimento dos depósitos de poupança. Vendedores on-line aceitam pagamentos por
aplicações web sem precisarem ter uma conta bancária tradicional. Instituições financeiras firmam parcerias com startups,
que competem com seus parceiros tradicionais. E as entidades reguladoras reduzem o controle das instituições financeiras
sobre o acesso à infraestrutura. Qual é o resultado de todas estas ações? A redistribuição de lucros em toda a indústria.
Intermediários enfrentam pressões de todos os lados. Enquanto a tecnologia reduz o custo de contorná-los para alcançar
o cliente final, eles precisam encontrar outras oportunidades para adicionar valor rentável. Com isso, fintechs têm mais
parceiros potenciais que oferecem ganhos de escala e maior alcance a clientes. O desafio para as entidades reguladoras
é entender como a redistribuição do lucro remodela a cadeia de valor, com empresas há muito tempo reguladas cedendo
espaço para novas companhias.

Exemplos

Pagamentos

As compras on-line crescem rapidamente em detrimento das presenciais,
com o domínio transações on-line e sem dinheiro físico

Seguros

Cada vez mais, seguradoras e resseguradoras firmam parcerias com
organizações externas (como insurtechs e grandes empresas de tecnologia)
para adquirir expertise e se proteger contra a disrupção na indústria

Gestão de
investimentos

As margens estão em declínio à medida que a demanda se desloca para
produtos de baixo custo e robôs advisors, levando instituições financeiras a
buscar economias operacionais

Infraestrutura
de mercado

Conforme melhorias tecnológicas reduzem o benefício de economias de
escala, torna-se menos rentável operar serviços de utilidade

A lição
Novas pressões na cadeia de valor. Novas tecnologias incentivam instituições financeiras e fintechs a atuar além das
cadeias de valor tradicionais, o que cria uma competição acirrada por fontes de lucro novas e adjacentes.
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Força disruptiva no 3

Propriedade da experiência
Tradicionalmente, muitas instituições financeiras distribuem os produtos que criam. Entretanto, com a ascensão das
plataformas e canais alternativos, instituições planejam-se para situações em que a distribuição de produtos está além do seu
controle. Reconhecendo que o poder tende a estar com aqueles que detém a experiência do cliente, instituições dedicadas a
produzir ofertas financeiras consideram estratégias com escala elevada ou foco em segmentos específicos.
Tendências atuais oferecem uma visão antecipada deste mundo integrado. Clientes compram ETFs de diversas empresas
que oferecem serviços de robô advisor e baixam os aplicativos de provedores que controlam rigorosamente quais produtos
oferecer. Em se tratando de serviços de consultoria, empresas de varejo estão susceptíveis à influência de benchmarks e às
recomendações de distribuidores com ampla visibilidade de dados comparativos do mercado.
Caso estas tendências se consolidem, os clientes irão interagir cada vez menos com distribuidores de produtos, à medida que
o mercado amadurece. Grandes empresas de tecnologia e instituições financeiras consolidadas têm uma vantagem devido à
sua riqueza de dados de clientes, à sua marca e à base de clientes existente, respectivamente. No entanto, isso não impede
que outras empresas busquem ser distribuidoras de produtos próprios e de terceiros. Fintechs podem encontrar nichos que
as ajudem a competir. Caso uma instituição tradicional não consiga estabelecer sua distribuição, ela corre o risco de declínio
no lucro conforme seus produtos tornam-se commodities.
Neste contexto, o papel dos reguladores é de evitar abusos do poder de mercado que os distribuidores de produtos detêm especialmente em plataformas abertas em que eles controlam a experiência de compra do cliente. Outra questão em aberto,
e com consequências importantes, é o modo como distribuidores e produtores compartilham a responsabilidade neste
ambiente.

Exemplos

Banco digital

Empréstimos

Gestão de
investimentos

Para reduzir custos, bancos tradicionais eliminam serviços presenciais e
buscam fintechs e grandes empresas de tecnologia à procura de novas
formas de engajar seus clientes

Credores visam plataformas não-financeiras, uma vez que elas proveem
acesso ao exato momento em que os clientes mais precisam de crédito,
como durante um processo de compras ou de contas a pagar

Regulações mais rígidas para proteger investidores de varejo encareceram
o fornecimento de ofertas customizadas por meio de canais tradicionais,
tornando o robô advisor uma alternativa atraente

A lição
Distribuidores ou produtores. Os participantes do mercado podem ter de escolher entre focar na distribuição ou
no desenvolvimento de produtos, o que afeta seu modelo de negócios, sua interação com o cliente e seu cenário
competitivo.
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Força disruptiva no 4

Ascensão das plataformas
Os clientes exigem mais opções em serviços financeiros e esperam cada vez mais uma oferta completa. Instituições esforçamse em atendê-los, recorrendo a plataformas digitais que permitem a atuação em diversas localidades, frequentemente ao lado
de outros provedores.
Eventualmente, estas plataformas serão o principal meio de distribuição de produtos financeiros. Clientes físicos e jurídicos,
por exemplo, serão capazes de adquirir serviços de crédito e gestão de ativos em uma loja online com diversos fornecedores
concorrentes. Compradores e vendedores nos mercados de capitais serão conectados por meio de plataformas que
acomodam um amplo escopo de negócios.
Esta tendência tem diversos efeitos na indústria e a diferenciação de produtos é fundamental. Isso significa o fim de produtos
não rentáveis —eles tem de ser rentáveis de modo independente — e a aceitação de que compradores que visam o melhor
preço favorecem grandes instituições com economias de escala em produtos. Enquanto isso, proprietários de plataformas
tem de equilibrar as necessidades de fabricantes de produtos e as demandas de clientes. As plataformas capturam
naturalmente dados de todos os seus participantes, o que aumenta o poder de mercado dos proprietários de plataformas.
Todos os participantes devem lidar com a responsabilidade dos produtos colocados nas plataformas públicas e as entidades
reguladoras tem de decidir sobre o responsável em cada mercado.

Exemplos

Pagamentos

Graças às grandes empresas de tecnologia, os pagamentos on-line tornamse menos visíveis para o cliente, um simples login é suficiente para efetuar
uma transação

Banco digital

Com a introdução do PSD2 (Revised Payment Service Directive) na Europa,
os bancos são obrigados a disponibilizar seus dados para terceiros, abrindo
espaço para plataformas que oferecem core bancário

Infraestrutura
de mercado

As plataformas de negociação coletam dados para criar uma visão agregada
do mercado, facilitam a descoberta de contrapartes e oferecem serviços de
analytics para os participantes

A lição
Menos e maiores vencedores. Plataformas oferecem muito mais escolhas para os clientes, o que aumenta
significativamente a vantagem dos melhores produtos, limitados por seu alcance atual.
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Força disruptiva no 5

Monetização de dados
As instituições financeiras sabem muito sobre seus clientes. Porém, quando se trata de monetizar este conhecimento — ou,
mais precisamente, estes dados — as empresas de tecnologia estão na liderança. O motivo? Elas vão além das bases de dados
estáticas e combinam informações diversificadas e valiosas de múltiplas fontes e utilizam-nas em tempo real.
O potencial desta abordagem também se aplica à indústria de serviços financeiros. Em um contexto em que os dados são
cada vez mais importantes, as empresas começam a coletá-los em fluxos contínuos em detrimento de retratos de momentos
específicos — como dados de localização de clientes coletados por telefones celulares ao invés de transações com cartões.
As empresas também procuram expandir suas bases de dados de clientes. Uma maneira é fazer com que a experiência
digital seja mais envolvente, com mais dados coletados durante o processo. Outra possibilidade é firmar parcerias com outras
empresas, oferecendo aos clientes um valor adicional em troca de suas informações. Em resumo, as instituições utilizam uma
combinação de estratégias para alcançar o mesmo nível das empresas de tecnologia e se diferenciar.
No entanto, a propriedade e o controle dos dados são uma questão chave. A segurança das informações é crucial para
estabelecer e manter a confiança dos clientes. Novas parcerias são avaliadas de acordo com os dados que podem fornecer.
Instituições tradicionais têm de decidir se vale a pena manter seus sistemas legados ao invés de utilizar novos sistemas mais
fáceis de manter. Elas podem recorrer às fintechs para suporte à gestão, ao uso e à segurança de seus dados. Quanto às
entidades reguladoras, suas preocupações incluem não apenas o hacking, como também a maneira como os bancos utilizam
dados adicionais de clientes e quão bem eles compreendem as implicações de compartilhar suas informações.

Exemplos

Seguros

Pagamentos

Empréstimos

Os consumidores exigem cobertura para locais, uso e prazo específicos,
fornecendo dados adicionais que as empresas podem coletar para
customizar seus produtos

Cada vez mais, instituições financeiras firmam parcerias com empresas não
financeiras - como varejistas e empresas de tecnologia - a fim de aproveitar o
valor potencial de dados transacionais

Credores tradicionais investem intensamente em analytics, transformação
e automação de dados para fortalecer seus modelos de análise de crédito
(especialmente para clientes não atendidos pelo sistema bancário)

A lição
Uso eficaz dos dados. Fluxos de dados granulares (como nível de produtos) e multidimensionais (por exemplo, dados
de localização) são mais valiosos, tornando parcerias e cooperações fundamentais para o sucesso da monetização.
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Força disruptiva no 6

Força de trabalho biônica
A inteligência artificial (IA) não está a caminho, ela já chegou. E com ela foram revistos conceitos há muito tempo existentes
sobre gestão e negócios, conforme as máquinas se tornam cada vez mais capazes de replicar comportamentos humanos.
O resultado é um território desconhecido, em que talento é tanto trabalho quanto capital, o que obriga as empresas a
repensarem o significado de sua força de trabalho.
Na linha de frente, a IA torna-se o rosto público das instituições financeiras, similar aos dispositivos que dominam as
interações de clientes com muitas empresas de tecnologia. Internamente, pessoas trabalham com a IA para otimizar esforços,
o que reduz significativamente o tempo e o pessoal necessários para concluir grandes projetos que envolvem tarefas
repetitivas e bem-definidas. Porém, ainda não sabemos como tratar a combinação de humanos e IA. Eles são colegas ou um
conjunto de capacidades?
Outras tendências parecem mais claras. No futuro, a gestão de riscos de IA será uma prioridade em toda a indústria.
Melhorias tecnológicas vêm em ondas e as mudanças causadas pela IA afetam partes da organização com diferentes níveis de
intensidade. As empresas precisam gerenciar o equilíbrio entre pessoas e máquinas, além de treinar seus colaboradores para
coexistir efetivamente com a IA.
Instituições financeiras têm de encontrar maneiras de comunicar sua cultura por meio da IA na interação com seus clientes.
Elas precisam ainda adquirir expertise, possivelmente trabalhando com fintechs. A IA exige novas estratégias dos reguladores,
como a fiscalização e a punição por ações de não conformidade.
A interseção de IA e de recursos humanos tem sido objeto de muitas discussões. Até agora, este debate gerou mais perguntas
do que respostas. Em 2017, a Deloitte e o Fórum Econômico Mundial começaram a estudar o futuro desta tendência que
evolui rapidamente e está pronta para afetar todos os setores da indústria de serviços financeiros.

Exemplos

Todos os setores

O valor máximo da IA será obtido apenas se as pessoas puderem
complementar efetivamente seus pontos fortes, o que exige mudanças em
contratação e treinamento

Todos os setores

As empresas são desafiadas a transmitir sua proposta de valor diferenciado
por meio da IA

Todos os setores

Conforme a IA substitui atividades humanas complexas de front, middle e
back offices, vantagens competitivas derivadas da excelência na execução de
processos deterioram

A lição
Reorientação as expectativas. A Inteligência Artificial facilita processos de front e back office, colocando as pessoas em
funções com foco em inovação, engajamento e inteligência emocional.
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Força disruptiva no 7

Empresas de tecnologias
sistemicamente importantes
Até agora, grandes empresas de tecnologia demonstraram pouco interesse em oferecer serviços financeiros. No entanto,
instituições financeiras dependem cada vez mais de infraestrutura com base em nuvem e utilizam serviços on-line para
processamento e armazenamento de dados. Além disso, elas adotam a abordagem de clientes das empresas de tecnologia —
ou seja, visam rentabilizar seus dados e remover o atrito da experiência digital.
Parece promissor? Sim, mas isto também prepara o cenário para uma colisão entre duas indústrias. A indústria de serviços
financeiros enfrenta uma difícil escolha: correr o risco de se tornar dependente das grandes empresas de tecnologia ou
arriscar ser ultrapassado pelos concorrentes. Para evitar qualquer um desses resultados, as instituições financeiras devem
buscar modelos de parceria com empresas de tecnologia sem perder sua proposta de valor principal e aceitar perder certo
controle sobre seus custos e dados. Além disso, têm de competir por talentos com as empresas de tecnologia.
As fintechs ocupam uma posição intermediária. Elas podem ajudar grandes empresas de tecnologia a entrarem no mercado
financeiro e prover talento técnico para instituições financeiras. Ao mesmo tempo, reguladores têm de entender como tratar
as empresas de tecnologia sob uma estrutura regulatória tradicional.

Exemplos

Seguros

Assistentes virtuais de empresas de tecnologia podem se tornar
corretores de seguros virtuais, mas as seguradoras teriam de cultivar os
relacionamentos certos para utilizar esses canais efetivamente

Banco digital

Clientes exigem dos aplicativos bancários o mesmo acesso ágil, sem atritos e
com ampla oferta de serviços que recebem dos principais aplicativos móveis,
forçando os bancos a aprenderem com o ecossistema externo aos serviços
bancários

Gestão
de investimentos

As pessoas se acostumaram com as ofertas focadas nos clientes das grandes
empresas de tecnologia e com o nível de serviços de ofertas não-financeiras,
e agora esperam o mesmo dos serviços de wealth management

A lição
Imperativos do ecossistema. Instituições financeiras forjam mais parcerias entre si, com fintechs e com empresas de
tecnologia, desenvolvendo-se para estabelecer relações simbióticas vencedoras.
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Força disruptiva no 8

Regionalização financeira
Dez anos atrás, quando o fluxo de capital por meio das fronteiras estava no auge, a globalização financeira parecia impossível de
ser parada. Agora a tendência segue por outro caminho, rumo a modelos de serviços financeiros customizados às condições locais.
Diferentes prioridades regulatórias, capacidades tecnológicas e condições dos clientes desafiam a intensificação da globalização
financeira e fazem com que os players da indústria forjem caminhos distintos em diferentes regiões do mundo.
Na Europa, por exemplo, regulações para fortalecer a transparência de dados e a proteção do consumidor levam ao desenvolvimento
de ecossistemas de plataformas e pressionam instituições financeiras. Na China, a popularidade das soluções móveis — combinada
à ausência de grandes ofertas bancárias focadas no cliente e de um regulador amplamente favorável a inovações deixou um market
share significativo nas mãos de grandes empresas de tecnologia. E nos Estados Unidos, a falta de clareza no direcionamento
regulatório e uma indústria de serviços financeiros madura significa que qualquer alteração será provavelmente incremental.
Nestas condições, poderiam surgir hubs regionais de fintechs, criando um terreno fértil para as empresas com produtos e serviços
customizados para cada geografia. Isto pode favorecer atores locais, em detrimento daqueles que buscam expansão no exterior.
Assim, novamente, seria mais fácil para as empresas multinacionais testar suas ideias em uma geografia antes de adaptá-las para
outros mercados. De qualquer forma, a regionalização das capacidades emergentes provavelmente gera soluções diferentes para
problemas semelhantes. Esta é uma ineficiência persistente que será difícil de ignorar.
Para as instituições tradicionais, mesmo as globais, a regionalização financeira significa cultivar vantagens competitivas localmente e
integrar-se com as economias locais. Fintechs podem ser parceiros bastante interessados que buscam oportunidades de expansão,
escala e entrada em novos mercados. Apesar do potencial tecnológico reduzir barreiras de entrada, os fintechs têm desafios para
se estabelecerem em diversas jurisdições. À medida que grandes instituições financeiras forçam a convergência global e que
competidores menores apoiam regulações regionalizadas, os reguladores se encontram em uma encruzilhada.

Exemplos

Pagamentos

Equity
crowdfunding

Infraestrutura
de mercado

Países sem sistemas modernos de pagamentos se beneficiaram
significativamente da tecnologia de pagamentos móveis, com
uma maior adoção nesses locais

Jurisdições veem equity crowdfunding de maneiras muito diferentes e,
portanto, tratam seu perfil de risco de diversas maneiras, prejudicando a
capacidade de expansão e operação internacional de suas plataformas

À medida que a crise financeira fica no passado, entidades reguladoras em
todo o mundo começam a rever reformas regulatórias que estimulem o
crescimento de plataformas de negociação

A lição
Incerteza regulamentar. Instituições financeiras têm de desenvolver uma capacidade de rápida adaptação a mudanças
regulatórias em grande escala e diferentes tratamentos regionais para tecnologias emergentes de infraestrutura de mercado.
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Para onde ir agora

O caminho para o futuro é claro? De maneira nenhuma. Porém, três anos de muito trabalho revelaram diversas lições
para as instituições financeiras:
•• Busque a mudança proativamente. Isto inclui encontrar maneiras de inovar e criar valor diferenciado, especialmente
à medida que intermediários perdem seu lugar habitual na cadeia de valor de serviços financeiros. O senso de
urgência precisa estar presente na liderança das organizações.
•• Prepare-se para ser ágil. Jurisdições regulatórias se distanciam e a tecnologia muda processos tanto no front quanto
no back office. Em alguns casos, o único caminho a seguir pode ser com um parceiro, exigindo que as empresas
desenvolvam competências na gestão de relacionamentos de negócios peer-to-peer.
•• Escolha uma estratégia e persiga-a incansavelmente. As instituições podem não ser capazes de atuar tanto na
fabricação quanto na distribuição de produtos. Amplos conjuntos de dados serão necessários para se destacar de
qualquer uma destas maneiras — e haverá menos porém maiores vencedores.
Evidentemente, ainda há muitas incertezas. Entre elas:
•• Qual é o papel da identidade digital nos serviços financeiros, e quem deve possuí-la?
•• Como as empresas podem extrair o valor máximo de seus dados — e a qual custo?
•• Como as empresas mitigam riscos se a tecnologia avança à frente da capacidade de compreender suas
consequências?
•• Como a transparência afeta o design destes novos sistemas, papéis dos participantes e modelos de lucro?
•• Empresas de serviços financeiros podem utilizar a tecnologia para solucionar problemas de colaboração e parcerias,
característicos da indústria há muito tempo?
As respostas para estas perguntas têm tanto impacto quanto as oito forças que abordamos. Assim, a jornada
segue seu curso. Continue conosco em www.deloitte.com/fsi ou entre em contato pessoalmente. Permanecemos
em contato com líderes da indústria, inovadores, entidades reguladoras e especialistas em temas específicos — e
trabalharemos ainda mais ao longo desta jornada.
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