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Como fazer um banco?



Como fazer um banco?



Como fazer um banco?

Pergunta acima não é trivial...

O QUÊ é um banco?

Qual a SEQUÊNCIA de atividades 

para fazer esse  banco?



Caminhos - 1

Estrutura Aprovações Clientes



Caminhos – mais de 1? 

Ambiente Clientes Aprovações



Percepção de Disrupção



Percepção da Disrupção

OPENING UP PAYMENTS

COMPETITION

The Payments Services Directive II

(PSD II), which comes into force in 2018,

may be the biggest threat to banks as it will

force banks to give FinTechs access to their

systems. The directive requires banks to

open their APIs to trusted third parties if

the customer gives their consent. As a result,

online platforms will be free to use personal

banking data to offer new financial services,

opening up new channels as Ferrari explains.

“API will open the doors to Google and Facebook,

who will come into the peer-to-peer payment

area, which they see very similar to messaging.

The risk the industry is running is a

little bit like the telecom industry, so if you think

about WhatsApp calls and what happened to

the SMS. SMS were the most important revenue

source for all the telcos, so the banking industry

needs to hurry up on the payments side

because the barbarians are coming.”

“Bankers are very much

in love with products and

technology but simply do

not know why a customer

should use it.” MATTHIAS 

KRÖNER,

CEO, FIDOR BANK
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Wechat - WeBank



WeBank



WeBank



Tencent Ecosystem View



Snapchat – FB Messenger? 

Whatsapp?



StarBucks



StarBucks



API – são as “sinapses” do seu 

banco 



Fragmentação – não banco



Fragmentação – banco 

começando…



Fragmentação –

banco…aumentando



Modelo de MktPlace Bank



Não se luta com abelhas...



Devemos ser sua Abelha 

Rainha!



Percepção da Disrupção



FINTECH DE CRÉDITO

NO BRASIL





Obrigado!









130% - 160%2

CDI

1.15%3a.m.

Comissão 6%

1 Não inclui impostos e tarifas bancárias

2 Base no fechamento da BM&F (taxas prefixadas) de 2/6/17

3 Custo all-in de 1,31%am, considerando prazo de 720 dias

Precificação das operações









Como funciona na prática (OAV)?

1) INVESTIDORES depositam recursos no 

BANCO (CDB)

2) BANCO formaliza empréstimo para a 

EMPRESA (CCB), com as garantias

3) EMPRESA paga o empréstimo para o 

BANCO

4) BANCO repassa o recurso para os

INVESTIDORES, corrigido com os juros



Obrigado!


