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“Existe um quadro de Paul Klee intitulado de “Angelus Novus”. Nele está representado um anjo, 

que parece estar a ponto de afastar-se de algo que crava em seu olhar. 

Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão esticadas. O anjo da história

tem de parecer assim. Ele tem o seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos

aparece diante de nós, ele enxerga uma catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre 

escombros e os arremessa aos seus pés.

Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços do paraíso. Mas do paraíso 

sopra uma tempestade que se emaranhou nas suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Esta 

tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de 

escombros diante dele cresce até o céu. 

O que nós chamamos de progresso é esta tempestade.” 

Walter Benjamin – Tese sobre o Conceito da História,1940
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• Digital

• Deceptive (ilusão)

• Disruptivo

• Desmaterializar

• Desmonetizar

• Democratizar

http://www.amazon.com/Salim-Ismail/e/B00OJQ7TRS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


“O número de transistores dos chips teria um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a cada período de 18 
meses.”

Produto Custo por funcionalidade 

equivalente

Escala

Impressora 3D US$ 40.000 (2007)

US$ 100 (2014)

400x em 7 anos

Drones US$ 100.000 (2007)

US$ 700 (2013)

142x em 6 anos

Medicine (full body scan) US$ 10.000 (2000)

US$ 500 (2014)

20x em 7 anos

Biotech (sequenciamento de 

DNA)

US$ 10 million (2007)

US$ 1.000  (2014)

10.000x em 7 anos

http://www.amazon.com/Salim-Ismail/e/B00OJQ7TRS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


Bancos - Brasil 

• 108 milhões de contas bancárias;

• 9,2 milhões de cadastros de contas PJ;

• Bancarização = 60%;

• Internet Banking e Mobile Banking representam 46% das transações com movimentação 

financeira e 74% das transações não financeiras;

• O Mobile Banking cresceu 209% no último 

ano (transações bancárias);
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Internet Banking e Mobile Banking -
Transação sem movimentação financeira

Bancos - Brasil



• Mobile Wallets

• Peer-to-Peer

• Branded Apps

• Wearables

• Biometria



• Moedas alternativas

• Marcas  
• Moedas e fidelidade

• Novos players

• Fintech



“Em dez anos, o Brasil vai ter nas ruas 

metade das agências bancárias que tem 

hoje. E a tendência é que elas sejam cada 

vez mais raras.”   Brett Kink – Consultor e 

escritor do livro “Breaking Banks”





Um mundo de oportunidades e em rápida transição!



Obrigado!
Contato: Bernardo Faria

bfaria@acessocard.com.br

Tel.: 11 97257-1660

mailto:bfaria@acessocard.com.br

