
7 elementos essenciais 
para o sucesso da transformação  
do banco digital

Estamos experimentando uma aceleração 
do sistema bancário em direção à sua 
transformação digital. As instituições 
financeiras precisam fazer mudanças 
importantes, enfrentar desafios e 
necessidades de otimização de dados
e processos.



Torne-se um líder de 
dados e análises
Hoje é preciso ser especialista em 
análise de big data para proporcionar 
agilidade e rapidez. Ser capaz de 
identificar os insights, coletar dados 
úteis e traduzi-los com precisão
é fundamental.



Melhora as experiências  
dos consumidores 
A interação digital e a tecnologia 
em serviços financeiros passaram a 
proporcionar agilidade e rapidez.
Os clientes valorizam opções que os 
auxiliam e economizam tempo, para 
isso o setor bancário deve otimizar 
seus recursos e repensar suas
operações.



Incentive a inovação
Qualquer ferramenta que seja útil e 
reduza o esforço de clientes e usuários 
será rapidamente adotada. 
Na ACF Technologies Somos consultores, 
observamos as necessidades de cada 
organização e desenvolvemos soluções 
graças à tecnologia, machine learning, IA 
e análise de dados.



Aproveita as tecnologias
Com a ACF Technologies você pode levar a 
experiência física para o digital.
Nossa tecnologia de ponta integra cada 
software a qualquer plataforma ou ferramenta, 
como: CRMs, Core Banking, Redes Sociais, 
Ferramentas de Mensagens, entre outros.



Atualizar sistemas 
e processos
A transformação digital implica um 
plano de digitalização de processos, um 
dos maiores desafios bancários durante 
a sua evolução.
Sua automação, otimização e 
integração de aplicações, abre caminho 
para novos ecossistemas.



Treinamento contínuo 
de sua força de
trabalho  
A implementação de novas tecnologias 
oferece a oportunidade de criar fluxos 
de trabalho inteligentes e otimizar 
processos.
Toda inovação requer treinamento 
contínuo em novas áreas ou 
aprimoramento das já existentes.



Alinhe liderança e cultura 
para o futuro digital
O alinhamento do setor bancário para um futuro 
digital implica o alinhamento das equipes e dos 
processos que emergem das tendências digitais.
Uma mudança de paradigma e cultura é necessária 
para alcançar o sucesso digital de longo prazo. Crie 
novas funções digitais ou mude as tradicionais, de 
forma a responder às necessidades de um mercado 
digital exigente.
 



Na ACF Technologies iremos 
acompanhá-lo em cada uma 
dessas etapas, para que o 
processo de digitalização de 
sua organização seja o mais 
fluido e eficaz possível.
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