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Você quer saber como a Cisco pode 
acelerar a transformação digital do seu 

negócio?

Visite nossa página especial para o 
Mercado Financeiro

1 Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining Industries, Global Center for Digital Business Transformation, June 2015

Saiba mais sobre o Vórtex Digital
An IMD and Cisco Initiative

Como sair à 
frente na 
corrida digital 

Estimule a inovação entre 
colaboradores:  Atraia e retenha 
uma força de trabalho de 
mileniais com novas formas de 
colaboração e redução de 
custos. 

Personalize a experiência do 
consumidor: Entregue serviços 
cross-channel, sem atrito que 

sejam customizados para as 
necessidades dos clientes. 

Gerencie segurança, risco e 
compliance:

Aprimore a visibilidade dos 
dados e solucione 

problemas de compliance e 
risco.

Otimize operações de 
negócio: Impulsione 
flexibilidade, inovação e 
agilidade em TI com nuvem 
híbrida e o modelo DevOps.

No meio deste redemoinho, 
algumas empresas usam o 

poder da digitalização para criar 
coisas incríveis e diferenciadas.

Pontos sem fio que usam 
smartphones para identificar 
clientes ao chegar, e que 
levam as informações 
automaticamente para o 
tablet dos funcionários. 

Parcerias com terceiros que 
permitem monitoramento e 
análise de dados em tempo 
real das contas de clientes, 
incluindo o investimento.

Acesso das filiais a um pool 
central de especialistas em 
financiamento e assessores 

virtuais on-demand para 
clientes.

40%

O que está em jogo

40%1 dos incumbentes 
(empresas já 
estabelecidas no 
mercado) podem ter 
um impacto negativo - 
ou até encerrar 
atividades - por conta 
da disrupção nos 
próximos 5 anos.

O Vórtice Digital representa 
uma oportunidade de criar 

formas de aumentar as 
receitas e reduzir custos, 

oferecendo, ao mesmo 
tempo valor aos clientes.

No centro do 
vórtice, todo 

valor que pode 
ser 

digitalizado, 
será.

Todos os 
modelos de 

negócio, ofertas e 
cadeias de valor 

serão 
digitalizados 

completamente. 

Processos físicos estão 
se tornando digitais.

Isto mudará o 
ambiente competitivo 
atual para um digital, 

baseado em 
mudanças rápidas e 

constantes.

Bancos e instituições financeiras estão no 
centro de um fenômeno chamado de Vórtex 

Digital

A Transformação 
Digital é inevitável 

no Setor Financeiro

Preferências dos 
clientes e exigências 
de mercado estão 

causando um 
redemoinho de 
digitalização.

http://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/industries/financial-services.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortex-report.pdf



