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Digital é uma era 



Digital é uma era 

Pela primeira vez na história a tecnologia é inseparável das pessoas, 

a Era Digital é uma revolução social movida por tecnologia. 
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Digital é uma era 
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FACTBOOK; FACEBOOK; 5 NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES; TENCENT; VKONTAKTE; LIVEINTERNET.RU; 

KAKAO; NAVER; NIKI AGHAEI; CAFEBAZAAR.IR; SIMILARWEB; DING; EXTRAPOLATION OF TNS DATA; GSMA 

INTELLIGENCE; EXTRAPOLATION OF EMARKETER e ERICSSON DATA.  

3.7 bilhões de pessoas conectadas a internet em 2017, um crescimento de 10% em 

relação ao ano anterior. 2.7 bilhões são usuários de redes sociais e 2.5 bilhões acessam as 

redes através do celular, um crescimento de 30% 
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MIL.LEN.NI.ALS 
Digital é uma era 

[            ] 22 - 37 anos 

também conhecidos como 
Geração Y 

 

o Grande parte são imigrantes digitais 

o Adotam tecnologia rapidamente 

o Uma tarefa de cada vez 

o Preferem comunicar com texto 

o Focados no presente e são otimistas 

 

Geração silenciosa Baby boomers Geração X Millenials Geração Z 

1933-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1995 1996-Hoje 

Gen.Z 

[            ] 
Crianças - 21 anos 

também conhecidos como 
Geração Z 

 

o Todos são nativos digitais 

o Os “mais velhos” já tem de 17 a 21 anos 

o Preferem comunicar com imagens 

o Focados no futuro e são realistas 
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A Era Digital é agora! O grande desafio é 
conquistar os clientes e gerar negócios em 
uma nova economia, pensando globalmente 

Digital é uma era 
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2006 
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”Design is how 

it works” 
”Focus on the user 

and all else will follow” 



”Design is how 

it works” 

”Focus on the user 

and all else will follow” 
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O software que é ineficaz, pesado e difícil de 
usar resulta em uma baixa adoção, o que 
representa cerca de 70% dos projetos que 
não deram certo. 



1. Aumento na satisfação do cliente (também B2B) 

2. Menos chamados ao suporte 

3. Aumento de receita, a partir de maior taxa de conversão  

4. Redução do desperdício de desenvolvimento  

5. Redução do risco de construir algo que ninguém quer usar 

Apenas cinco benefícios de uma melhor 
experiência do usuário: 
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Hello Bank 
Trabalhamos com o BNP Paribas para desenvolver e lançar um novo banco digital 

O BNP Paribas estava com dificuldades para atingir um público 

mais jovem que não se identificava com a marca. 

 

Identificar quais eram esses clientes e determinar uma 

estratégia e abordagem para oferecer uma experiência melhor 

e mais atrativa foi o grande desafio da Deloitte. 

Começamos entrevistando mais de 3000 usuários que haviam aberto 

uma conta recentemente. E o que descobrimos? 
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Hello Bank 
Trabalhamos com o BNP Paribas para desenvolver e lançar um novo banco digital 

A experiência de abertura de 

contas pode ser melhorada? 
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Hello Bank 
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A decisão de trabalhar com uma nova identidade de 

marca foi tomada rapidamente. 

• A decisão de trabalhar com uma nova 

identidade de marca foi tomada rapidamente. 

• Foi escolhido uma marca de estilo de vida 

Hello Bank – Estudo de caso 
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Hello Bank – Estudo de caso 

Canibalização - A BNPP decidiu adotar a canibalização 

na abordagem e inicialmente não ter o aval da marca 

mãe. O aval foi adotado posteriormente. 

Oferta- Foram criadas ofertas segundo o mercado 

local, determinado pelo estilo de cada região. 
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Obrigado!! 


