




Qual
Problema

Você
Resolve?

Don´t find
customers for 

your
products.

Find produts
for your

customers.
 



Qual
Problema

Você
Resolve?

• Resistência à mudança nos meios de 
pagamento;

• Hegemonia do Boleto como meio de 
pagamento;

• Atualização de sistema legado de ERP;

• Delay do setor para inovação em cash 
management;

• Payment não está na agenda de 
prioridade das IES;

• Falta de clareza da relação do 
Payment com o CX (Customer
Experience)



GERAÇÃO Z

Pressão por meios 
de pagamento de 
conveniência, com a 
menor fricção 
possível e que gere a 
melhor experiência 
ao usuário.

Geração Cashless





Pagamento por link









Agenda BC#

24x7x365

Chave Pix

+ 53MM pessoas Gratuidade
Taxas reduzidas

Recebimento 
instantâneo

Inclusão

Alta aderência P2P



Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/negociopix

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/negociopix


Fonte:https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Forum_Pix_Plenaria/20210413-ForumPix.pdf





OPEN
BANKING

BaaS
Bank as a 
Service







Customer
Experience

Exaltação da 
Conveniência

Inovação no Modelo
de Negócios

Inteligência
Financeira

Programa de
Fidelidade 



EDUCATION PAY - INSIGHTS

Comissão de
Formatura

Cantina
Escolar

Colaboradore
s

IES Bank

Alunos 
Serviços 

Educacionais

Crédito 
Estudantil

Congressos, 
Seminários

Programas 
Alumni

Extensão

Streaming 
Conteúdo

Entretenimento
/ Eventos

Long Life 
Learning

Startups

Serviços 
(Academia, 
Farmácia, 

Restaurante, 
etc)

Seguro 
Educacional



Jeferson Vinhas

CFO na Unicesumar
Presidente do FinancIES

VP IBEF-PR



Fabio Cespi
fcespi@techne.com.br



MEIOS DE PAGAMENTO

São formas de transferir dinheiro entre 2 pessoas 
(físicas ou jurídicas)

No Brasil, os mais comuns foram:

• Numerário (Dinheiro)

• Cheque

• Boleto

• Cartão de Débito

• Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) – DOC e 
TED

• Cartão de Crédito ** (envolve um 3º participante)



CENÁRIO DO MERCADO 
FINANCEIRO
E DO COMERCIO

 População economicamente ativa (PEA) 
Geração conectada

 Comércio eletrônico ultrapassando o 
tradicional

 Prestação de serviço ou entrega  Imediata

 Fintechs: tecnologia reinventando o mercado 
financeiro
 Criando meios de pagamento próprios 

(instantâneos)
 Oferecendo vantagens para o cliente 

(cashback)

 Existem cerca de 46 milhões de 
“desbancarizados” no Brasil

 Open Banking está chegando



PODEMOS 
CONCLUIR ...

 Meios de pagamentos existentes, 
concentrados pelos grandes bancos, não são 
rápidos o suficiente, são caros, desconectados 
do mundo atual

 Há uma oportunidade enorme para Fintechs
absorverem os “desbancarizados” que não 
atendem aos critérios dos bancos para criação 
de contas

 O surgimento de muitas soluções de 
pagamento instantâneo mostra que a adesão 
a meios eletrônicos tem potencial e deve ser 
grande

 Oportunidade para o governo:
Mais pagamento eletrônico  Rastrear mais 
transações  Recolher mais impostos

 Financial Deepnenig



PIX VAI REVOLUCIONAR OS MEIOS DE PAGAMENTO



O QUE É O PIX?

 Novo meio de pagamento

 Criado pelo Banco Central do Brasil (BACEN)

 Transações instantâneas

 Pode ser feito em qualquer dia/horário (24/7)

 Focado em operações eletrônicas (via celular)

 Operação simples (QR Code ou chave)

 Baixo custo baixo de operação

 Não será exclusivo dos bancos (irá incluir 
novos prestadores de serviços)



NOVOS 
PARTICIPANTES

Quais empresas poderão oferecer 
a transação PIX nos seus 
aplicativos?

 Empresas que oferecem contas transacionais 
(corrente) para o usuário final

 Chamados de Prestadores de Serviços de 
Pagamento (PSP)

 Tipos:
 Instituição Financeira (IF)  Bancos, Financeiras, 

...
 Instituições de Pagamento (IP)  PicPay, 

PagSeguro, MercadoPago...
 Entes governamentais  Impostos, Taxas, ...

 PSP com mais de 500 mil contas de usuários 
ativos serão obrigados a participar do PIX

 Os sistemas de Automação Comercial* vão 
interagir com os PSP para realizar recebimentos
*(site de e-commerce, sistema de caixa de supermercado, 

Lyceum, ...)



MUDANÇA NO 
MERCADO

Agilidade:

 As transações poderão ser realizadas em qualquer dia e 
horário (24/7)

 O valor estará disponível na conta do recebedor em até 10 
segundos

Baixo Custo:

 O custo operacional para os PSP é de R$ 0,01 a cada 10 
transações

 Os PSP estão sinalizando que vão cobrar PIX recebido para 
fins comerciais. Mesmo assim, os valores esperados devem 
ser muito menores

Democratização:

 Mais pessoas passarão a ter contas transacionais pois os 
requisitos dos PSP são menores

 Inclusão de players menores no mercado financeiro



FORMAS 
DE FAZER 
UM PIX

Existem várias formas de fazer um PIX

 Digitação Manual 

 Leitura de QR Code Estático

 Leitura de QR Code Dinâmico

 PIX Copia e Cola

Outras formas estão previstas mas só serão liberadas depois



FAZENDO UM 
PIX:

LEITURA DE 
QR CODE
DINÂMICO



FLUXO DO PIX
DINÂMICO

Exemplo: Como o Lyceum 
processo os pagamentos

Pagador
(João)

Aplicativo do 
PSP do Pagador

(Ex: PicPay)

(Aluno Online ou BOT)

QR Code do 
PSP do 

Recebedor
(Bradesco)

Sistema do PSP 
do Pagador
(Ex: PicPay)

Sistema de Pagamentos 
Instantâneos - SPI

(Banco Central)

Recebedor
(IES)

Plug-in PIX

Sistema do PSP 
do Recebedor

(Bradesco)

Outro PSP
(Itaú)

Outro PSP
(PagSeguro)



GERAÇÃO DE PIX

ALUNO ONLINE



GERAÇÂO DE PIX

BOT



OPEN BANKING



OPEN BANKING

• Possibilidade de os clientes autorizarem as instituições 
financeiras a compartilhar seus dados financeiros com 
terceiros para oferta de produtos ou serviços

• O cliente será dono de seus dados financeiros e poderá 
escolher quando e com quais empresas vai compartilhá-los

• O princípio fundamental do Open Banking é o consentimento 
do usuário, ou seja, as empresas deverão, obrigatoriamente, 
compartilhar informações de um cliente (seja pessoa física ou 
jurídica), se ele solicitar e autorizar a transmissão dos dados 
para outra instituição

• Novos produtos e serviços devem surgir a partir do 
desenvolvimento do Open Banking no país, mas sempre 
seguindo o conjunto de regras estabelecido para a criação do 
conceito. 

• O Open Banking é baseado em um conjunto de regras e 
tecnologias por meio da integração de seus respectivos 
sistemas (APIs)



ALGUMAS 
OPORTUNIDADE
S DO OPEN 
BANKING

1) Conhecer melhor seus clientes, seus costumes, 
ofertando produtos mais aderentes

2) Tornar suas ofertas mais completes explorando sua
marca e integrando sua Tecnologia aos serviços
financeiros

3) Realizar implementações 100% digitais

4) Reduzir de risco e taxas de juros, pela análise de 
crédito ser exposta pelo próprio cliente

5) Reduzir as dívidas, pela terceirização de carteiras e 
democratização do crédito

6) Melhorar a experiência do usuário com aplicações
integradas

7) Possibilitar o surgimento de novos modelo de 
negócio e maior concorrência aos grandes bancos



Cronograma 
Open 
Banking



Concluindo



ALGUMAS 
OPORTUNIDADE
S
PARA
MUDAR SUA IES 
MODIFICAR SEU 
MODELO DE 
NEGÓCIO

Agilidade:

Oferecer serviços financeiros online de forma integrada

Financiamento

Implementar mecanismos avaliação de crédito e disponibilização de 
financiamento estudantil multi-plataforma

Redução custos:

Eliminar custos com cobrança, inadimplência, registros de boleto e 
taxa de cartão

Modernização:

Alinhar a IES com seu público alvo (jovens)

Novos modelos de negócio:

Monetizar e fidelizar por Cashback, Trial, Carteira Digital (Wallet), 
Fidelização e Financiamento

Integração com outros mercados:

Integrar a mercados de criptomoeda



Obrigado!

fcespi@techne.com.br
(11) 99221-7420



https://www.lyceum.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 
Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/


https://www.campusmanagement.com.br/


https://www.hoper.com.br/financas


https://www.hoper.com.br/mercado


https://www.hoper.com.br/plano-emergencial


https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__sMf701UQpats_Vv-G9OJw
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