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“Hyper Agile, Lean & 

Machine Learning”

estratégia, inovação, 

empreendedorismo, modelos de 

decisão e internacionalização
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De… Para…

OS COMPORTAMENTOS DO CLIENTE BANCÁRIO ESTÃO A MUDAR…
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Tendências globais

No Mercado de Serviços Financeiros

CONSUMIDOR

Expectativas elevadas face à 

experiência digital em outros setores

Exigência de produtos e serviços 

personalizados

Integração multicanal de serviços

REVOLUÇÃO DIGITAL

Forte desmaterialização de processos 

de negócio

Redefinição de modelos de negócio

Criação de novas propostas de valor

REGULAMENTAÇÃO

Fortes exigências de compliance, 

indicadores de risco e solidez dos 

bancos

Estímulos à concorrência e à disrupção 

na indústria => entrada de novos 

players, não bancos (DSP 2)

NOVOS ATORES E DESINTERMEDIAÇÃO

Fintechs e gigantes da tecnologia

Novas propostas de valor em áreas 

tradicionalmente asseguradas pela banca

Disrupção na indústria dos pagamentos

Fonte: “Global Market Trends in Financial Services and Challenges Going Forward for CGD”, BCG, 30/06/2017.
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Contexto cada vez mais 

disruptivo de entrega de 

valor aos clientes

Imprescindibilidade da INOVAÇÃO

traduzida em iniciativas no âmbito

- do DIGITAL e

- da AUTOMATIZAÇÃO.

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA BANCA: de que se trata?

 Nível de serviço  Experiência do cliente

 Custos    Eficiência    Eficácia 
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O desenvolvimento da oferta digital a par de um serviço omni-canal, de forma a facilitar uma

experiência digital diferenciadora é uma prioridade do processo de transformação digital

o Novas formas de organização e de desenvolvimento da atividade

o Fomento prático de uma cultura ágil e flexível

o Mecanismos de internalização

o Consolidação de novas competências

Oportunidade primordial para melhorar a experiência de 

cliente, aumentar e a eficácia da força de venda bem 

como a eficiência operacional

INOVAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA BANCA: o que requer?
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Frente Piloto

(desperdícios, 

variabilidade, 

inflexibilidade)
Quadros Brancos

(unidades)

Metodologia A3 

Hoshins e 

Quadros Brancos 

(Direção, Áreas e 

Unidades)

Auto-avaliação

de Maturidade

Rollout no Desenvolvimento Rollout Infraestruturas

Avaliação de 

Maturidade

Frente

Gestão 

Reclamações 

2018 2019

Sistemas de Informação

Áreas de Negócio Frentes Canais 

Eletrónicos Frente 

Recuperação 

Crédito

A3 Canais 

Eletrónicos, 

Gestão Ativos

Quadros Brancos 

(RH, Gestão 

ativos, Marketing)

A3 / Frentes 

Operações

Principais ganhos obtidos

melhoria do serviço ao cliente e aumento de produtividade e de eficiência

LEAN NA CAIXA
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O atual contexto de negócio exige mudança

do modelo de desenvolvimento de produtos e serviços para Agile

o Workflows – ex: Processos de crédito

o Apps – ex: CaixaDirecta Empresas, CaixaDirecta Particulares

o Contas – ex: Conta Caixa

AGILE NA CAIXA
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A mudança da organização é um desafio, a aposta tem sido em:

o Formação e coaching no dia a dia na nova metodologia

o Pilotos em diferentes áreas

o Alargamento do modelo em escala, alavancado 

no Programa de Transformação Digital

AGILE NA CAIXA
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ORGANIZAÇÃO EM MUDANÇA.. UMA NOVA VISÃO

o Equipas MATRICIAIS, EXTENDIDAS e EMPOWERED

o Processos orientados a +VALOR

o Referência das NOVAS FORMAS DE TRABALHAR e INOVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

e PERFORMANCE
Eficiência e 

Serviço ao Cliente

Evolução proativa e 

melhoria contínua Agilidade
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FILME

IN MOTION
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o Vamos continuar a contruir uma Caixa mais moderna, mais ágil e 

melhor adaptada à realidade e às expectativas dos clientes (dos 

jovens, das famílias e das empresas), contribuindo para a sua qualidade 

de vida e para o sucesso dos seus projetos.

o Um dos traços distintivos da Caixa é a capacidade de manter a confiança 

e o reconhecimento de solidez pela maioria dos portugueses: a Caixa 

investe de forma continuada de modo a garantir a maior segurança 

de quem nos confia o seu património.

É dessa confiança que nasce a certeza do nosso valor

(Será que vamos descobrir o algoritmo mestre? Talvez trabalhando em Agile!!!!!!)

A CAIXA
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