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CMS Group apresenta a primeira viagem digital de inovação 
completamente voltada para o mundo Fintech: Digital 
World Trip Fintech Program.

Imagine conhecer, em duas semanas intensas, as empresas 
referência, os melhores casos e as tendências da vanguarda da 
tecnologia financeira, sem ter que abandonar sua rotina de 
trabalho, investindo menos, com a segurança que o momento 
exige e multiplicando sua rede clientes e prospects em escala 
global.

As novas tecnologias estão transformando as finanças e 
também as viagens de inovação. Venha viver isso experiência 
transformadora e única que só uma empresa com presença 
mundial pode oferecer.
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O Digital World Trip Fintech Program visa acelerar uma 
geração de líderes mundiais do ecossistema de Fintechs, 
conectando-os aos maiores e mais importantes centros de 
inovação tecnológica- financeira do mundo por meio de uma 
plataforma digital, no conforto do seu ambiente e 
salvaguardada a sua segurança, exatamente como requer o 
momento.

Dez dias de programação segmentada exclusiva com 2 horas de 
atividades por dia, totalmente focada nos temas mais relevantes e 
atuais do mundo Fintech, por meio das melhores apresentações e 
reuniões com os principais players e líderes das empresas mais 
inovadoras do mercado mundial e que vêm ditando as últimas 
tendências de negócios deste ecossistema. Digital World Trip Fintech 
Program é uma jornada digital única rumo ao futuro das Fintechs.
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Em nosso programa digital não temos fronteiras. Faremos um tour 
pelo mundo à procura dos melhores centros de inovação globais, 
contatando atores globais e locais que marcaram nossos programas 
de inovação em todos os países que já visitamos.

A cada dia, você pode visitar um ou mais países, tendo contato com 
as melhores experiências da indústria Fintech e seus líderes mais 
destacados.

Por meio de uma metodologia interativa e variada, Digital World 
Trip Fintech Program levará você a contatar uma grande 
quantidade de participantes globais, grandes empresas, 
consultores, coaches e executivos participantes do evento.

Todos os dias, um tema fundamental para o desenvolvimento de 
seus negócios e do futuro da indústria Fintech será discutido 
por meio de:

• Masterclasses
• Networking
• Meetings
• Sessões Interativo
• Entrevistas Exclusivas
• Pregunte ao Decision Maker
• Pitchs
• Best Solutions
• Debates 

PREPARE-SE PARA UMA VIAGEM QUE O LEVARÁ AO

PRÓXIMO NÍVEL DAS BOAS 
PRÁTICAS NO MUNDO!

DESTINOS E DINÂMICAS

O QUE VAMOS FAZER?

Nossa programação inclui
vários mercados

mundiais:
América do Norte: Estados Unidos e Canadá

América Latina: Brasil, México, Colômbia, 
Peru, Argentina, Chile, Equador

Europa: Espanha, Reino Unido, Estônia,
Alemanha e Itália

Ásia: Israel e China
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O FUTURO DO MUNDO FINTECH EM SUAS MÃOS

À medida que nosso mundo experimenta uma 
mudança massiva, líderes da indústria de 
serviços financeiros estão mapeando para 
onde estamos caminhando e como serão os
próximos meses e anos. Este eixo irá discutir 
quais as tendências Fintech surgirão como 
resultado da pandemia e como o sistema 
bancário irá mudará para sempre.

1. O futuro das 
finanças: previsões 
para um mundo 
pós-COVID 19

#covid19 #conjuntura
#novasfinanças

Em um mundo em plena reativação 
econômica após a crise causada pela 
COVID-19, a transformação digital e a adoção 
de pagamentos e transferências sem 
contato foram aceleradas de uma forma sem 
precedentes. A realidade de um mundo sem 
dinheiro está se tornando mais tangível. Este 
eixo abordará o papel das tecnologias 
financeiras nessa tendência inevitável.

#cashless #cashfree
#contactless #payments

2. Rumo a um mundo 
sem dinheiro. Cashless 
está chegando! Este eixo temático discutirá a tendência global 

do Open Banking, os casos no mundo, as 
diferenças regionais e as consequências que a 
democratização de dados financeiros podem 
causar. Essa sessão irá destacar como as 
principais instituições estão antecipando ao
aumento da demanda por conectividade de 
dados transparentes, seguros e escaláveis por 
parte de clientes empresariais, consumidores 
e gestores de investimentos.

3. Open banking e novo 
cenário regulatório

#openbanking ##APIs
#baas #baap



4. Ativos digitais e 
stablecoins: o futuro do 
dinheiro

5. Fintech Hubs e os 
novos centros de 
finanças digitais

6. O futuro do trabalho 
e do talento FINTECH

Com a digitalização das finanças, o 
fenômeno da concentração dos centros 
financeiros passou cada vez mais a destacar 
o papel das cidades. Assim, localidades 
como Londres, Cingapura, Pequim, 
Califórnia, entre Outras, tornam-se cidades 
de referência de inovação financeira.
Este eixo descreve as estratégias 
diferenciadas e vantagens ao operar em 
cada localização.

Quais são as habilidades buscadas e como isso 
está mudando as perspectivas dos futuros 
profissionais do setor de Fintech? Nesse eixo 
iremos conhecer as principais características e 
como fazer para atrair e reter grandes talentos 
e seguir revolucionando as finanças.

Qual poderá ser o futuro do dinheiro? Neste 
eixo iremos analisar as várias iniciativas 
relacionadas a ativos criptográficos, 
stablecoins, iniciativas como Libra e os CBDCs 
dos Bancos Centrais; dentro das iniciativas dos 
Bancos Centrais damos destaque aos cases da 
China, Tailândia (Projeto Inthanon), Camboja 
(Projeto Bakong), Uruguai e o Banco Central do 
Caribe Oriental, entre outros.

#cbdc #stablecoins
#blockchain #activosdigitales

#fintechhub #innovationhub 
#ecosystembuilding 
 #financialinnovation 

#ecosystem #digitalfinance

#futurodotalento
#talentofintech

#habilidades #futureofwork
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7. Economía API: la 
nueva banca invisible

8. De las App´s a las 
Superapps: tu vida 
digital en una App

9. Construir, capitalizar y 
mantener la confianza de 
los clientes en los 
servicios financieros

7. Economia API: o 
novo banco invisível

8. Do aplicativo para o 
Superapps: sua vida 
digital em um aplicativo

9. Construir, capitalizar e 
manter a confiança de 
clientes em serviços 
financeiros
Um dos desafios mais comuns de marketing é 
encontrar o público alvo no momento e lugar 
certos. Este eixo irá analisar como a 
experiência do usuário e a jornada digital são 
essenciais na hora de reter clientes financeiros 
por meio de novas tecnologias baseadas em 
análise de dados.

#openbanking #APIs
#baas #baap

Em um mundo digital, os clientes esperam que 
suas marcas favoritas colaborem para oferecer 
experiências digitais ampliadas e conectadas. 
Nesta tendência emergente, a capacidade de um 
banco, seguradora ou Fintech para trabalhar com 
parceiros para fornecer experiências conectadas 
aos clientes está se tornando uma condição 
essencial. Um provedor de serviços financeiros 
incapaz de se adaptar a este novo ambiente corro 
o risco de ter uma estratégia de marca e um 
modelo de crescimento ineficaz. 
Este eixo irá discutir as oportunidades de 
negócios que propõe um banco colaborativo e a 
estratégia de Bancos como plataforma (BaaP) e 
como Serviço (BaaS).

#UX #customercentrity #APIs

Com o avanço das BigTechs e a maturidade 
das diferentes verticais Fintech, o modelo de 
aplicativo multi-serviço aos serviços 
financeiros vem incorporando cada vez mais 
funcionalidades. Do Alibaba ou Amazon até 
Rappi, a alavancagem de dados do cliente e 
novas tecnologias promovem vantagens para 
aqueles que alcançam a vida digital dos 
consumidores. Dentro deste eixo 
conheceremos como os serviços dados 
cruzados e dados diferenciados permitem 
monetizar e vem se tornando um novo modelo 
de negócios.

#bigtech #superapps #bigdata
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10. A biometria e a 
identidade digital em 
uma sociedade
digitalizada

11. Futuro dos 
pagamentos digitais: 
da fricção ao 
imediatismo

12. Wealthtech e a 
Gestão de Investimentos
Desenvolver uma plataforma que suporte as 
necessidades únicas e complexas de 
investidores mais sofisticados, com diversos 
carteiras de ativos alternativos e ilíquidos, não 
é uma tarefa fácil. Otimizar processos e 
oferecer um nível de serviço consistente e de
qualidade, adotando a mentalidade de “agir 
rápido e então perguntar”; torna-se quase 
obrigatório.
Este eixo irá discutir como se preparar para a 
transformação digital e entender a face 
mutante dos relacionamentos com clientes ao
mesmo tempo.

Este eixo abordará o uso da tecnologia para 
autenticação mais eficaz explorando as últimas 
tendências em tecnologia biométrica e 
identidade digital para que o onboarding seja 
mais simples, seguro e intuitivo, estabelecendo 
que dados do cliente você tem à sua disposição, 
e como controlá-los e supervisioná-los melhor.

#inversiones #wealthtech
#tradingalgoritmico

À medida que os pagamentos são realizados 
cada vez mais de forma invisível e ncorporada, 
o que há de novo para oferecer mais 
comodidade? Este eixo irá explorar o futuro 
das carteiras digitais, as tecnologias 
CONTACTLESS e tecnologias portáteis para 
impulsionar o crescimento dos pagamentos 
digitais ao mesmo tempo oferecendo 
conforto e segurança.

#payments #IoT #QR #wallet
#biometria #identidaddigital 

#onboardingdigital #KYC
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13. Associações e 
colaboração entre 
bancos, Fintechs e
aliados estratégicos

14. Venture Capital na 
indústria de Fintechs. O 
que buscamos
investidores?

15. O futuro das 
finanças são “data 
driven”
A última manifestação de finanças 
tecnológicas ainda está longe de ser 
compreendida. Com mais de 40% do 
população global sem acesso à Internet, a 
revolução da análise de dados torna-se 
fundamental quando se pensa sobre a imersão 
digital massiva da população, gerando novos 
desafios para os setores financeiros.
Este eixo irá discutir como os dados estão 
configurando o futuro das finanças.

Demonstrar coesão, eficiência e reputação é 
essencial para ser o máximo possível atrativo 
para potenciais parceiros. Dentro deste eixo 
iremos explicar como tirar proveito de parcerias 
como estratégia de crescimento e como ter 
certeza de que você está fornecendo aos seus 
clientes os produtos adequados, interessantes 
e inovadores, de acordo com as suas 
circunstâncias atuais.
Identificar corretamente os aliados para 
parceria implica superar desafios e garantir que 
você esteja se associando a instituições 
alinhadas com estratégias e regulamentos.

#redes #colaboracion
#alianzas

O boom de investimentos na indústria Fintech 
se destaca na atração de capital versus 
outras indústrias. O papel de investidores 
institucionais e de fundos de capital de risco 
tem sido fundamental para impulsionar a 
indústria e expandir a disrupção dos serviços
financeiros. Neste eixo iremos discutir a 
função dos VCs com uma visão global e 
apresentar um panomara geral sobre os 
principais players da indústria de capitais de 
risco relacionados à Fintech.

#venturecapital  #fintechinvestors 
#seedfunding #growth

#scaleup #vcfunding
#bigdata #analytics 

#technology #IoT



CURADORES
DO PROGRAMA

Ignacio Carballo, 
Docente e Investigador (UBA, UCA, 
AUSTRAL), Director Ecosistema 
Fintech (UCA), Argentina

Clementina Giraldo,
Founder & CEO, Dots & Tech, 
Colombia

Matías Gorosito, 

VP CMS Group, 
Argentina

Sebastián Olivera, 
Country Manager Spain, 
TaxScouts, España

Fabio Gonsalez, 
Co-Founder, FintechLab,

Brasil

Gustavo García 
Alvarado,
CEO & Founder, Axon Impact, 
México



Digital ExperienceINTERATIVIDADE & NETWORKING
EM VERSÃO EXPONENCIAL

Transmissões ao vivo

Conteúdos a la carte

Tech pitchs exclusivos

 Entrevistas experts

Artigos e pappers de grandes 
empresas

Estudos de caso

CONTEÚDOS DE 
QUALIDADE PARA 

VER E REVER À 
VONTADE

Fóruns de debate

Perguntas & respostas aos 
speakers

Enquetes e pesquisas
MAIS ESPAÇOS DE 

DISCUSSÃO E 
INTERAÇÃO NOS  

TEMAS DA AGENDA

Chats privados
(Individuais e em grupos)

Salas privadas de reuniões de 
negócio / video meetings

Gaming / ride sharing

Publicação de artigos e fotos

MAIOR 
INTERATIVIDADE 

ENTRE OS 
PARTICIPANTES 

2 semanas de conhecimento 
e interação

+ 10 horas de conteúdos 
a la carte

90 dias para 
rever o material MUITO MAIS TEMPO 

DE CONTATO



PÚBLICO ALVO
∙ Fintechs 

∙ Bancos.

∙ Investidores institucionais e fundos de capital de risco 
interessados   em Fintech.

∙ Representantes de políticas públicas orientados para o 
desenvolvimento dessa indústria.

∙ Líderes e executivos.

∙ Profissionais, empresários, especialistas.

∙ Provedores de serviços de tecnologia para a indústria Fintech.

Feito para os líderes 
de hoje e do amanhã!

Este programa apresentará as tendências tecnológicas, 
oportunidades e desafios para a indústria Fintech em face da 
reativação econômica em um mundo com menos contato.

SE VOCÊ FAZ PARTE ATIVAMENTE DO 
ECOSSISTEMA FINTECH NÃO PODE FICAR DE FORA! 
Faça parte do futuro!

32% 41%

14% 13%

Diretoria
CEOs
Presidentes
Vice-presidentes
Sócios e Diretores

Gerentes
Gerais
Gerentes de Área

Chefes
de Área
Supervisores

Consultores
Outros
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FLY TO THE FUTURE WITH US!
OUTRO MINDSET! MAIS OPORTUNIDADES! MAIS APROVEITAMENTO! MAIS ACESSÍVEL!

MAIS FÁCIL! MAIS ESPECÍFICO! MELHORES LÍDERES! MAIS INTERNACIONAL!

MAIS CMSTRIP!
Se você ainda não participou de um Programa de Inovação CMS, esta é a sua oportunidade para fazer parte da comunidade 

exclusiva do CMS Group. É muito mais do que uma viagem de negócio, é uma conexão entre pares que gera relacionamentos 
para a vida. São mais de 10 países em 3 continentes! Vamos escalar a experiência TRIP à potência máxima!



F O R T A L E Z AS Ã O  P A U L O

B O S T O NF L O R I P A

S I L I C O N  V A L L E Y

I S R A E L

M A D R I D

428,115 

C H I C A G O

A T L A N T AT O R O N T O S A N  D I E G O

N O T T I N G H A M

F I N T E C H  P R O G R A M

C R E D I T  &  C O L L E C T I O N S  P R O G R A M

I N S U R T E C H  P R O G R A M



O CMS Group é uma companhia global especializada em criar 
experiências transformadoras para gerar novas ideias e 

oportunidades, inspirando pessoas e organizações a antecipar o 
futuro em diversos segmentos de mercado.

Trabalhamos em setores de nicho, onde a qualidade da informação e o 
elo da inovação fazem a diferença entre o sucesso e a falha. 

Acreditamos que a ideia certa no momento certo pode mudar uma 
carreira, um negócio, uma indústria.

Por meio de uma rede internacional, que envolve mais de 20 países, 
criamos, executamos e realizamos eventos, consultorias e mídias de 

alta qualidade, com base na experiência dos líderes da indústria.

O CMS Group organizou mais de 750 eventos na América e na Europa 
desde 2000, todos eles reconhecidos como "Top of Mind" e 

aceleradores de negócios para os tomadores de decisão em seus 
mercados.

Com soluções verticais de inovação e geradoras de oportunidades 
para indústrias como: serviços financeiros, ciclo de crédito, fintechs/ 

startups, pagamentos, seguros, varejo, saúde, nosso expertise é 
entender quem é quem e conectar os pontos para antecipar o futuro 

dos negócios.

CMSpeople.com

Field Trip
ProgramsCongresos

Workshops

600

Paises
20 70

50

62.000
SEGUIDORES VIA
MÍDIAS SOCIAIS

5.400
ORADORES

+140.000
EXECUTIVOS

250.000
VISITAS EM

NOSSAS PÁGINAS
160

MEIOS

1.400
SPONSORS
E APOIOS
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DIGITAL ENGAGEMENT 2020

863
SPEAKERS

& KEYNOTES
LIDERES

PARTICIPANDO

30,92252
EVENTOS

10
PAÍSES
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Vendas:
Madleine Rose Sprocatti 
Diretora Comercial CMS Brasil
madi@cmspeople.com
+55 11 9 9161 5757 / +55 11 9 4508 4595
+ 55 11 3868 2883   

Informações gerais:
Elane Cortez
Diretora de Desenvolvimento Corporativo Brasil
e.cortez@cmspeople.com | +55 11 2609 7946






