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RESUMO  

 

  

Esta monografia tem como objetivo investigar e avaliar o processo de transformação no 

mercado financeiro do Brasil, assim como entender o impacto que os novos players 

denominados de Fintechs estão causando no sistema, visto que nos últimos anos estão 

revolucionando o mercado financeiro brasileiro, bem como no comportamento dos 

consumidores, influenciando o posicionamento e as estratégias dos bancos tradicionais. 

São analisados esses impactos diretos através de uma base histórica do mercado 

financeiro que se desenvolveu a ponto de possibilitar o surgimento das startups, pelas 

inovações que enfrentaram a resistência dos bancos tradicionais e um estudo próprio 

realizado com indivíduos da sociedade que são consumidores dos novos serviços.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Fundamentações 

 

O sistema financeiro brasileiro se desenvolveu principalmente através de reflexos de 

acontecimentos globais e somente após a Segunda Guerra Mundial (1945) o mundo, e 

por consequência o Brasil, passou a ver a organização financeira como fator essencial de 

desenvolvimento. 

Por conta disso, até 1990 o Brasil sofreu mudanças estruturais, reformas, incentivos 

externos e inovações que permitiram o crescimento da economia tornando possível a 

transformação de um país predominantemente rural para se tornar um centro urbano com 

produção concentrada na indústria e setor de serviços, que demonstra a nova visão global 

de crescimento da economia capitalista, fomentando o processo de evolução do mercado 

financeiro e de pensamento financeiro nos indivíduos.  

Através do crescimento dos fluxos mundiais de comércio e de capitais financeiros no 

Brasil, o mercado financeiro passou a ficar cada vez mais robusto possibilitando um salto 

industrial. Contudo, para continuar se desenvolvendo o Brasil precisava de mudanças 

estruturais para liberalização e desregulamentação do setor financeiro, buscando 

estruturar o sistema em prol dos bancos de modo a apresentar as características que 

possibilitaram o surgimento de inovações tecnológicas, como as Fintechs.  

O termo Fintech de acordo com (WIKIPEDIA):  

“Fintech (do inglês: financial technology) é um termo que surgiu 

da união das palavras financial (financeiro) e technology (tecnologia). As 

fintechs são majoritariamente startups que trabalham para inovar e 
otimizar serviços do sistema financeiro. Essas empresas possuem custos 

operacionais muito menores comparadas às instituições tradicionais do 

setor. Isso é possível porque conseguem utilizar tecnologias que elevam 

a eficiência dos processos e barateiam os serviços ofertados, exemplo 

disso é o uso de smartphones para o uso de bancos móveis e a 

possibilidade de realizar investimentos” (WIKIPEDIA, 2021 s/p) 

 

Ao longo desse período, além do processo de desenvolvimento do mercado financeiro, 

outro passo fundamental são as outras inovações tecnológicas, que causam grandes 

mudanças nos processos econômicos sociais políticos e culturais, revolucionando setores 
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tradicionais da economia e da sociedade, fazendo com que as empresas precisem se 

adaptar cada vez mais aos novos padrões.  

O desenvolvimento da tecnologia ao longo da história gerou significativos avanços e seus 

benefícios são absolutamente tangíveis, relevantes e intrinsecamente ligados ao próprio 

desenvolvimento civilizatório CASTELLS (2006, p. 50). O desenvolvimento tecnológico 

atingiu um nível tão elevado que se pode dizer que se está vivenciando um novo tipo de 

revolução, que alguns pesquisadores afirmam ser a “Quarta Revolução Industrial”, já que 

o alcance, a velocidade e o impacto das mudanças e transformações são extremamente 

significativos.  

As facilidades provenientes da disseminação da internet, juntamente com a tecnologia 

disponível e o desenvolvimento da Inteligência Artificial, criaram um cenário propício 

para o surgimento de inovações como aplicativos (apps) e startups. Dessa maneira, 

ocorreu um processo de ruptura na forma como as empresas e indústrias conduzem seus 

negócios, já que manter somente os métodos tradicionais tornou-se impossível. Essas 

transformações são representadas, particularmente, pelo surgimento das Fintechs, 

demonstrando que o tradicional setor financeiro não é imune a mudanças. 

1.2. Objetivos 

Nesta monografia se abordará o processo de transformações no mercado financeiro do 

Brasil assim como entender o impacto que os novos players denominados de Fintechs 

estão causando no sistema, visto que nos últimos anos estão revolucionando o mercado 

financeiro brasileiro, bem como no comportamento dos consumidores, influenciando o 

posicionamento e as estratégias dos bancos tradicionais.  

O setor financeiro se caracteriza por não produzir bens de consumo, somente serviços e 

por sua relevância e importância na economia do país e dos indivíduos a margem para 

elevação dos custos tornou-se cada vez maior. Além disso, frente ao processo de expansão 

das fronteiras tecnológicas que possibilitaram um desenvolvimento acelerado e constante 

de inovações, que levaram a um consumidor de novo tipo e onde os bancos tradicionais 

tomaram iniciativas que levaram a uma maior burocracia e fomentaram o desemprego 

para tentar reduzir custos. Frente a esse cenário, as Fintechs surgiram como uma das 

opções a sua disposição e quantidade de serviços com diferenciais tecnológicos muito 

significativos, tornando a competição no sistema financeiro bastante acirrada.   
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De acordo com uma pesquisa da Febraban as transações com movimentação financeira 

via mobile cresceram 80% em 2018 em relação a 2017, mantendo a trajetória ascendente 

do canal para pagamentos de contas, transferências (incluindo DOC e TED), 

investimentos e aplicações. Em 2017, haviam sido efetuadas 1,7 bilhão de transações com 

movimentação financeira pelo celular – cerca de metade dos 3,5 bilhões de operações 

desse tipo feitas pelo computador. Em 2018, foram feitas 3 bilhões de transações 

bancárias com movimentação financeira por mobile, próximo dos 3,9 bilhões de 

operações com movimentação financeira realizadas via internetbanking no mesmo 

período (FEBRABAN, 2019, p. 6).  

Tudo isso se torna muito interessante visto que no país existe um sistema baseado na 

monopolização dos grandes e tradicionais bancos, pautados em processos antigos e com 

muita burocracia, além de uma população que preza muito pela segurança e ainda tem 

muita desconfiança em novos entrantes. 

Sendo assim, o principal objetivo desta monografia é analisar e compreender as 

transformações ocorridas no mercado financeiro e o papel das Fintechs nesse 

processo, explicando suas vantagens e/ou desvantagens 

Em paralelo aparecem estes objetivos secundários: 

 Analisar o perfil dos clientes e investidores Fintechs; 

 Analisar a percepção das Fintechs pelo mercado financeiro e seus concorrentes; 

 Avaliar o nível de redução de custos e de elevação dos ganhos de algumas 

Fintechs; 

 

Quando este trabalho esse finalizado se esperaria que ele possa ajudar para desenhar 

políticas em favor do fortalecimento das Fintechs e seu papel em prol do progresso do 

sistema financeiro e da economia nacional 

1.3. Hipótese   

A dinâmica tradicional utilizada pelos bancos, baseada em um sistema complexo, 

envolvendo burocracias restritivas, que deviam ser resolvidos pessoalmente, custo 

elevado baseado em altas tarifas e em um mercado monopolizado,  foi confrontada pelo 

processo de digitalização que se vive nos últimos anos e que possibilitou para muitas 

empresas menores (startups) denominadas Fintechs, surgirem com o objetivo de atender 
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um público que normalmente era esquecido pelas grandes instituições e nisto vêm 

obtendo sucesso. 

Portanto, frente ao cenário histórico instituído pelos bancos tradicionais do mercado 

financeiro o estudo visa mostrar que os benefícios trazidos pelas Fintechs são bastantes 

significativos, tanto no âmbito do setor financeiro como para os consumidores destes 

serviços, que já colhem frutos das inovações trazidas.  

1.4. Metodologia 

A pesquisa começa fazendo uma caraterização da economia brasileira em geral e do 

sistema financeiro em particular, destacando a evolução e transcendência deste último, 

especialmente na cobertura nacional de seus serviços e as comparações internacionais 

A seguir se buscara inventariar os benefícios trazidos pelas Fitechs, tanto para os bancos, 

empresas e famílias em geral, buscando dimensionar sua transcendência e potencialidades 

Finaliza-se o trabalho apresentando propostas de ações e políticas para dar-lhe major 

apoio e força as inovações tecnológicas do sistema financeiro, especialmente às Fintechs 

1.5 Revisão da literatura econômica existente: 

Sobre o tema da monografia já existe abundante literatura econômica, tanto no plano 

nacional como internacional. Deles foram selecionados os seguintes, considerados os 

mais importantes: 

CASTELLS (2006) afirma que o mundo passou por uma transformação e devido a 

penetrabilidade em todas os âmbitos da vida humana a revolução tecnológica é 

fundamental para explicar a complexidade da nova economia, sociedade e cultura em 

formação, ou seja, o desenvolvimento da tecnologia é fundamental para os avanços ao 

longo do tempo e seus benefícios são absolutamente tangíveis, relevantes e 

intrinsecamente ligados ao próprio desenvolvimento civilizatório.  

Além disso, no processo de desenvolvimento, embora a sociedade não possa determinar 

a tecnologia, pode ocorrer uma intervenção do Estado que dita o ritmo de 

desenvolvimento podendo mudar o destino das economias, do poder militar, e do bem-

estar social em poucos anos.  

Para o autor fica claro que todas as etapas de revolução tecnológica são fundamentais 

para o desenvolvimento da sociedade e quando promove benefícios modificando modos 

de produções globais, promovendo a conectividade de rede que é capaz de globalizar a 
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interação ou possibilitando inovações de produtos e serviços, pode-se perceber o 

surgimento de uma nova estrutura social, manifestada de inúmeras formas conforme a 

diversidade de culturas ao redor do mundo.  

MARQUES Org. (2010) mostram o desenvolvimento da economia brasileira desde o 

período colonial até os tempos atuais, assim como, o impacto da conjuntura global no 

processo. Os autores demonstram um processo fundamental para as mudanças no 

mercado financeiro brasileiro denominado de “trinta anos gloriosos”, que exemplificou a 

expansão econômica no período pós-guerra. 

Esse período virou emblemático pelos “milagres econômicos” caracterizados pela 

manutenção de altas taxas de crescimento por vários anos e refletiam o grande 

crescimento apresentado por toda a economia mundial nesse período. O fenômeno 

provocou um intenso crescimento dos fluxos mundiais de comércio e de capitais 

financeiros, possibilitando um salto industrial mesmo em alguns países 

subdesenvolvidos. 

Além disso, no cenário econômico mundial das taxas anuais de crescimento dos países 

desenvolvidos e dos emergentes, estavam em patamares bem mais altos que os anos 

anteriores, assim como as taxas de exportação mundial, demonstrando a relevância que 

esse período tem para o desenvolvimento econômico do planeta.  

Na análise específica do cenário brasileiro, os autores demonstram como foram resultados 

muito além do esperado entre 1960 e 1970. O fenômeno provocou um intenso 

crescimento dos fluxos mundiais de comércio e de capitais financeiros, possibilitando um 

salto industrial mesmo em alguns países subdesenvolvidos.   

COSTA (2012) apresenta um quadro realista da importância do papel dos bancos na 

história do capitalismo em nosso país, sendo eles do atacado ou de varejo, públicos ou 

privados, nacionais ou estrangeiros.  

O autor divide em 8 fases históricas no setor bancário no Brasil, desde 1808 até 2012. A 

cada etapa fica evidente que o processo de desenvolvimento do sistema bancário 

brasileiro foi lento, mas fundamental para a estruturação do sistema atual. Em suma, o 

primeiro estágio foi marcado pela definição da moeda, conflito de interesses e criação do 

Banco do Brasil; o segundo, foi após a abertura financeira ao exterior; no terceiro, pelo 

impactos da crise de 1929 e a importância dos bancos públicos para o desenvolvimento; 
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no quarto, início do processo de concentração bancária e criação de instituições 

financeiras; no quinto, modernização e fortalecimento do sistema bancário através de 

reformas monetárias e do mercado de capitais; no sexto, liberalização financeira e 

desregulamentação do mercado bancário; sétimo, período pós estabilização inflacionária 

e oitavo, processo de bancarização. 

Sendo assim, pode-se perceber que o autor passa por todos os períodos relevantes no 

processo do sistema bancário nacional e que foram fundamentais não só para o 

desenvolvimento da economia, mas que também levaram as inovações que permitiram o 

surgimento das Fintechs, que representam a mais nova forma do sistema bancário. 

CAMARGO (2019) mostra as importantes mudanças que ocorreram na estrutura e nos 

padrões de concorrência do sistema bancário brasileiro. Com foco na década de 1990, 

após a forte influência externa no processo de desenvolvimento, ocorreu a entrada dos 

bancos estrangeiros no sistema bancário e consequentemente gerou-se um aumento da 

concorrência. A expectativa desse cenário era a redução das taxas cobradas, maior 

qualidade do serviço e maior diversificação dos produtos oferecidos aos clientes. 

Contudo, os estrangeiros vieram com uma postura conservadora e não provocaram 

mudanças significativas no sistema.  

Dessa forma, as verdadeiras mudanças precisaram ser impulsionadas de outra maneira, 

uma delas foi através de inovações. A autora menciona a importância da inovação trazida 

pelos bancos tradicionais denominada de internet banking, que foi trazida com o objetivo 

de reduzir custos de operação, ampliando a forma de atendimento. A partir desse avanço, 

o processo de automação dos serviços bancários cresce de forma acelerada, com 

expressiva ampliação da parcela de serviços efetuados por meio do internet banking e dos 

canais de autoatendimento.   

Além disso, em sua obra é demonstrado com números o efeito das taxas de juros média 

cobrada pelos bancos tradicionais, frente a inovação trazida pelas Fintechs nos tempos 

atuais de taxa zero pode-se perceber que todo o processo de desenvolvimento do sistema 

bancário foi fundamental para chegar nesses patamares de anulação da maioria das taxas 

bancárias que favorecem os consumidores.  

FEBRABAN (2020) mostra um estudo realizado anualmente, com o objetivo de mapear 

o estágio da tecnologia bancária no Brasil e suas tendências. A pesquisa expõe e explica 

de que forma o intenso uso da tecnologia no setor bancário se reverte em maior 
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conveniência e segurança para o cliente, tornando-se um importante instrumento de 

discussões na academia, órgãos do governo, mídia, entre outros. 

Além disso, relata que com o passar dos últimos anos ocorreu um movimento consistente 

de fortalecimento do mobile banking, aumentando sua relevância nas operações bancárias 

realizadas pelos consumidores. Acontece que o surgimento do internet banking e dos 

smartphones, possibilitou a inovação do mobile banking que trouxe o acesso aos bancos 

e transações bancárias para dentro do celular das pessoas através dos aplicativos. Dessa 

forma, os consumidores não necessitam ir em bancos ou caixas eletrônicos e nem de 

computadores para usufruírem do sistema bancário. Os recursos investidos pelas 

instituições financeiras em segurança cibernética, ferramentas de analíticas e inteligência 

artificial vieram ao encontro das necessidades dos clientes. 

Sendo assim, o estudo feito pela FEBRABAN demonstra a relevância dos novos avanços 

no sistema bancário que somente foram possíveis de ocorrer por conta de todos os 

processos históricos de desenvolvimento do mercado financeiro e sistema bancário e em 

números relatam a aplicabilidade das inovações dentro da sociedade. 

2. ECONOMIA BRASILEIRA, BANCOS E AS FINTECHS 

2.1. Antecedentes 

O sistema financeiro brasileiro se desenvolveu principalmente através de reflexos de 

acontecimentos globais e somente após a Segunda Guerra Mundial (1945) o mundo, e 

por consequência o Brasil, passou a ver a organização financeira como fator essencial de 

desenvolvimento. Por conta disso entre 1950 e 1980 o Brasil sofreu mudanças estruturais 

e a economia cresceu a uma das taxas mais elevadas do mundo, tornando possível a 

transformação de um país predominantemente rural para se tornar um centro urbano, com 

produção concentrada na indústria e setor de serviços, que demonstra a nova visão global 

de crescimento da economia capitalista, fomentando o processo de evolução do mercado 

financeiro e de pensamento financeiro nos indivíduos. 

Nesse processo de desenvolvimento vale ressaltar os denominados “trinta anos gloriosos” 

vividos no país devido ao aumento no fluxo de capitais estrangeiros e pelos marcos a 

partir da reforma financeira de 1964, com a criação do Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH); o Banco Nacional de Habitação (BNH); o Conselho Monetário Nacional (CMN); 
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e o Banco Central do Brasil (BACEN), em substituição à Sumoc; a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM).  

Conforme mencionado por Rosa Maria Marques, esses milagres eram caracterizados pela 

manutenção de altas taxas de crescimento por vários anos e refletiam o grande 

crescimento apresentado por toda a economia mundial nesse período (Marques Org. 2010 

p. 171). O fenômeno provocou um intenso crescimento dos fluxos mundiais de comércio 

e de capitais financeiros, possibilitando um salto industrial mesmo em alguns países 

subdesenvolvidos. O Brasil se incluiria de forma mais acentuada nesse círculo virtuoso 

na segunda metade dos anos 1960, a partir da recuperação do crescimento econômico no 

final de 1967, que já anunciava o “Milagre Brasileiro de 1968-1973”. Grande parte de 

tudo isto se pode observar nas seguintes tabelas:  

Tabela 1 

TAXA COMPOSTA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS 

Período % 

1720-1820 0,9 

1820-1970 4,2 

1913-1950 1,1 

1950-1985 5,8 

1950-1973 7,3 

1973-1985 3,3 

Fonte: Marques Org. 2010 p. 170. 

 

Tabela 2  

BRASIL: PRODUTO INTERNO BRUTO 1930 – 1985  

Ano Variação (%) 

1930 (2,10) 

1945 3,20  

1950 6,80  

1960 9,40  

1965 2,40  

1970 10,40  

1975 5,17  

1980 9,20  

1985 7,85  

Fonte: IBGE, 2021 s/p.  
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Pode-se perceber que houve um crescimento significativo das exportações mundiais 

(Tabela 1) e do PIB Brasileiro no período indicado (Tabela 2). Após essa fase percebe-se 

que para continuar se desenvolvendo o Brasil precisava de mudanças estruturais e iniciou-

se um processo de liberalização e desregulamentação do setor financeiro, buscando 

estruturar e dinamizar o sistema em prol dos bancos. 

Como mencionado por BIERRENBACH (2007, p. 115) em 1988 o CMN facultou aos 

bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito imobiliário e 

sociedades de crédito, financiamento e investimentos; à fusão de todas as funções em uma 

única instituição financeira, o banco múltiplo. Além de permitir também que corretoras 

de câmbio e títulos, bem como as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, fossem 

incluídas nos bancos múltiplos. Após essa mudança houve uma mudança significante na 

gestão de instituições financeiras que passaram a aplicar seus recursos de acordo com a 

estratégia própria da sua tesouraria.  

A partir de 1990 o Brasil mais uma vez deixou evidente, como existe a influência externa 

no processo de desenvolvimento, que possibilitou a entrada de bancos estrangeiros no 

sistema bancário e aumentando a concorrência. Como mencionado por CAMARGO 

(2019, p. 36) ocorre um direcionamento da política econômica aos princípios 

consolidados no “Consenso de Washington”, ou seja, à abertura comercial e financeira, 

com menor participação do Estado na economia (por meio de medidas que incentivavam 

a liberalização, desregulamentação e privatizações). Com essa mudança os bancos 

privados brasileiros viram-se obrigados a mudar suas estratégias, o que gerou maior 

solidez ao setor de modo a manterem a sua relevância superior aos estrangeiros nas 

décadas seguintes. 

2.2. Evolução tecnológica e inovações no sistema financeiro brasileiro 

De acordo com Nome Hayne e Nome Wise: 

“Em um terceiro momento, com o reconhecimento de que o 

modelo de produção baseado na acumulação do capital, no 

desenvolvimento tecnológico e no crescimento econômico, gerou um 

ponto de inflexão da trajetória tecnológica, pois emergiu a necessidade 

de compreensão das consequências geradas pela imposição da 
reprodução do capital baseada, para muitos autores, no determinismo 

tecnológico.” (Hayne & Wyse, 2018 p. 44) 

Levando a concretização de que no processo natural que se decorreu, foi impossível 

segregar a tecnologia da economia pois o modelo baseado na acumulação de capital foi 

crucial para a emersão do desenvolvimento tecnológico. 
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O desenvolvimento tecnológico atingiu um patamar tão elevado que se pode dizer que se 

está vivenciando um novo tipo de revolução, que alguns pesquisadores afirmam ser a 

“Quarta Revolução Industrial”, pois a velocidade, o alcance e o impacto das mudanças e 

transformações são extremamente significativos. A rapidez com que as mudanças estão 

ocorrendo não tem precedentes. Anteriormente nas revoluções, as transformações 

cresciam linearmente, enquanto na Quarta Revolução há um crescimento exponencial. Há 

também um alcance maior nessa revolução, impactando a vida da maior parte da 

população ao redor do mundo. 

A tecnologia disponível, juntamente com as facilidades provenientes da disseminação da 

internet, criou um ambiente propício para o surgimento de inovações como aplicativos 

(apps) e startups, além do desenvolvimento da Inteligência Artificial. Dessa maneira, 

ocorreu um processo de ruptura na forma como as empresas e indústrias conduzem seus 

negócios, já que manter somente os métodos tradicionais tornou-se impossível.  

COSTA (2012) divide em 8 fases históricas no setor bancário no Brasil, começando pelo 

primeiro Estágio (1808-1905), marcado por grande indefinição na questão monetária, 

variando a moeda de acordo com a necessidade e interesse, criando um grande conflito 

de interesses, alguns defendiam a criação de um banco emissor, mas muitos abominavam 

essa prática, fazendo com que houvesse um processo na criação-destruição-recriação do 

Banco do Brasil. 

No Segundo Estágio (1905-1930), ocorreu a abertura financeira ao exterior, permitindo a 

entrada de capitais externos um acúmulo de bancos estrangeiros. Segundo COSTA (2012) 

foi um período importante, pois houve elaborações das condições institucionais 

necessárias para a criação da moeda bancária. 

No Terceiro Estágio (1930-1945), houve um debate sobre a criação de um banco central, 

mas com a crise de 1929 a socialização das perdas bancárias foi um marco importante. 

Com isso o governo de Getúlio Vargas fez a imposição da reserva de mercado, no varejo 

bancário, em favor dos bancos brasileiros, já que foi adotado uma legislação liberal que 

propiciou a criação de bancos nacionais. Que deu início do uso de bancos públicos 

(federais e estaduais) para o desenvolvimento do país.  

O Quarto Estágio (1946-1964) foi muito importante pois desse período ainda temos um 

grande reflexo nos dias de hoje. Houve o fim da fase competitiva e o início do processo 

de concentração bancária. Com a criação de novas instituições financeiras como a Sumoc, 
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BNDE e financeiras, já que até ocorrer a reforma financeira, após o golpe militar de 1964, 

a prioridade da política econômica foi concedida ao financiamento do surto de 

desenvolvimento econômico.  Em 1964, o Banco Central do Brasil foi criado.  

O Quinto Estágio (1965-1987) ficou conhecido como: “a repressão financeira”, que 

modernizou e fortaleceu o sistema bancário nacional, através de reformas monetária e do 

mercado de capitais. Nessa época aconteceu um processo de concentração bancária e 

conglomeração financeira, durante o “milagre econômico” brasileiro, como estímulo à 

internacionalização dos bancos públicos e privados nacionais. 

No Sexto Estágio (1988-1994), com a liberalização financeira e a desregulamentação do 

mercado bancário, a abertura à entrada de capital externo colocou um fim à reserva de 

mercado do varejo bancário brasileiro, com isso surgiram “bancos múltiplos”, a partir de 

corretoras e distribuidoras e os “bancos de negócios”, cujo objetivo principal era 

administrar fortunas pessoais. 

O Sétimo Estágio (1995-2002) foi a partir do impacto da estabilização inflacionária, em 

1994, com a bolha de consumo e a longa sobrevalorização da moeda nacional, um fator 

fundamental na eleição e reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Com isso se instituiu 

um estado transitório de crise bancária, através da liquidação de grandes bancos privados 

nacionais, privatização de bancos estaduais, a reestruturação patrimonial das instituições 

financeiras públicas federais, a concentração e a desnacionalização bancária. 

O Oitavo Estágio (2003-2012), deu início a legislações para facilitar o acesso a bancos, 

com uma tentativa de “bancarização”, via abertura de contas correntes simplificadas, o 

acesso a crédito em consignação, o crédito ao consumo popular e mesmo o microcrédito. 

Além disso uma elevação da competitividade internacional dos bancos brasileiros com a 

apreciação da moeda nacional e a crise bancária nos países de capitalismo maduro (crise 

de 2008 nos Estados Unidos). 

Segundo COSTA (2012) um movimento que possivelmente explica a lógica dessa 

evolução histórica é o pela progressiva busca de conquista de clientes, esse movimento 

está revolucionando o mercado e mudando o cenário financeiro global.  Já olhando na 

questão de tecnologias em inovações pode-se fazer um paralelo com as fases descritas de 

1 a 4 por KING (2018, p. 277), começando pela primeira fase o Banco 1.0, onde foi 

marcada pelos bancos tradicionais que eram centrados na agência, como o ponto de 

interação principal, ou seja, era necessário ir até alguma agência para fazer transações. 
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Em 1995 com o aumento do uso da Internet, teve início a segunda fase, Bancos 2.0, que 

foi marcada pelo autoatendimento, com as primeiras tentativas de fornecer acesso fora do 

horário comercial do banco, iniciado com caixas eletrônicos e uma primeira versão de 

Internet Bankings.  

Em 2007 com o surgimento dos primeiros Smartphones houve uma corrida em direção a 

criação dos pagamentos moveis, pessoa a pessoa e o início da criação de bancos 

totalmente digitais, em um canal totalmente diferente do passado, essa época ficou 

marcada como Banco 3.0. Por fim nos últimos anos está-se vivendo o conceito do Banco 

4.0, onde cada vez mais está-se tendo o banco incorporado 100% em tecnologias, com 

processos mais digitais e com menos burocracia, focados muito mais na experiência do 

cliente  

Com a crise financeira de 2008, que veio para o Brasil devido a bolha imobiliária nos 

Estados Unidos, os bancos tradicionais demonstraram sua fragilidade e deficiência 

obrigando-os a reestruturarem a forma de interação com o mercado financeiro. Esse 

acontecimento, em paralelo aos avanços tecnológicos, como por exemplo o citado 

surgimento dos smartphones, melhorias de segurança e gerenciamento de dados, tornou 

possível o setor se reinventar internamente e externamente proporcionando para os 

consumidores acesso aos seus serviços de uma maneira totalmente inédita e 

transformadora sem tirar sua confiança.  

A digitalização dos bancos no Brasil fica muito evidente quando se examinam os números 

de agências bancárias dentro do país, onde segundo o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2018 p. 10) aparece que o Bradesco, 

Itaú e Caixa, juntos, fecharam 212 agências bancárias durante o ano de 2018 

2.3. Surgimento, consolidação e expansão das Fintechs 

Essas mudanças nos paradigmas do setor bancário estão sendo viabilizadas pela 

implementação de tecnologia. De acordo com uma pesquisa última da Febraban, de cada 

10 transações, mais de 6 acontecem pelos meios digitais e o mobile, que já representam 

um 44% da participação das transações bancárias no Brasil, representando um volume de 

33,1 bilhões de reais, um crescimento de 297% quando comparado a 2015. Isso se torna 

muito interessante visto que no país existe um sistema baseado na monopolização dos 

grandes e tradicionais bancos, pautados em processos antigos e com muita burocracia, 
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além de uma população que preza muito pela segurança e ainda tem muita desconfiança 

em novos entrantes. 

De acordo com Brasil (2017)  

“Muitas startups revolucionaram as comunicações, comércio e 

outras áreas, mas nada era feito em relação a produtos e serviços 

financeiros. Talvez porque sempre tivemos a ideia de que finanças era 

algo engessado que pouco poderia ser mudado, talvez por causa da 

burocracia, não sei ao certo, mas poucas empresas se interessavam por 

esse ramo de atuação. Um belo dia alguém, que eu não sei quem foi, 

resolveu arriscar e enveredar por essas terras, que já possuíam um líder 

hegemônico: os bancos.” (BRASIL, 2017 s/p.) 

 

O Termo “fintech” surgiu com o significado de “plataforma de organização e 

planejamento de finanças pessoais”. Para o Guia Bolso (2018, s/p), fintech é toda empresa 

que se propõe a oferecer serviços relacionados ao seu dinheiro, só que a custos bem mais 

baixos que os dos bancos, e beneficiando-se do imenso alcance da internet.  

Essas empresas têm por característica marcante o fato de suas operações serem feitas, 

basicamente, por intermédio digital, ou seja, na ausência de agências físicas como, por 

exemplo, Nubank – operadora de cartões de crédito e banco digital – que atua por 

intermédio de aplicativo de celular (NUBANK, 2018, s/p.). Dessa maneira, pode-se 

concluir que se enquadram no modelo de negócios digitais e/ou empreendedorismo 

digital. 

Antigamente era comum os clientes usarem apenas os serviços fornecidos por suas 

instituições financeiras tradicionais, porém hoje com a variedade de startups e fintech os 

consumidores passaram a determinar quais serviços e quais empresas utilizar. Por 

exemplo, o cliente pode gerenciar seus empréstimos via creditas (plataforma online de 

empréstimos), enquanto utiliza o PayPal para pagamentos e transferências, o InvesteApp 

para investimentos, e a GuiaBolso para gerenciamento de despesa pessoal. Tal cenário 

tem incentivado uma onda cada vez maior de investimentos para as startups financeiras, 

uma vez que essas empresas estão modificando a maneira como as pessoas usam, 

movimentam, investem e emprestam o dinheiro. 

Mesmo com a movimentação que já vinha acontecendo de inovação nos bancos 

tradicionais como o internet banking, como mencionado por CAMARGO (2009, p. 91) 

Com o objetivo de reduzir os custos de operação, todas as instituições analisadas vêm 

buscando ampliar as formas de atendimento diferenciadas, como internet banking e caixas 
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eletrônicos. Apesar da importância ainda significativa das agências bancárias, o processo 

de automação dos serviços bancários cresce de forma acelerada, com expressiva 

ampliação da parcela de serviços efetuados por meio do internet banking e dos canais de 

autoatendimento.   

São inúmeros os benefícios gerados pelas Fintechs: redução de custos, inclusão, 

diminuição do tempo da transação, aumento da diversidade de produtos e serviços 

disponíveis, além de maior comodidade e experiências cada vez mais personalizadas. 

Como impacto socioeconômico, pode se dizer que podem promover inclusão financeira 

e suprir a carência de crédito para empresas que buscam expansão. É uma solução para o 

atendimento aos clientes que usualmente são acostumados a ter um serviço de baixa 

qualidade, esses modelos alternativos de finanças favorecem o bem comum, por tornar 

mais fácil o apoio e empenho em projetos sociais e revelando que parte desses doadores 

se dispõe se voluntariar nas campanhas ou ajudar. 

Pensando em redução de custos, tarifas e taxas, pode-se ver na Figura 1 a média simples 

das taxas de juros de diversas modalidades que eram aplicados no Brasil, no mês de 

janeiro 2009. 

 

Figura 1 

TAXA DE JUROS MÉDIA COBRADA PELOS BANCOS (2009) 

 

Fonte: CAMARGO 2009, p. 86 
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De acordo com FINNOVATION (2015, s/p.):  

“Além de uma experiência diferente e positiva, as startups de 

Fintech normalmente oferecem produtos e serviços mais baratos que os 

bancos tradicionais, pois já nasceram no mundo digital. Sua infraestrutura 
está na nuvem, o que faz com que não tenham o grande custo de capital 

que os seus concorrentes do sistema bancário precisam remunerar. Os 

modelos de negócio são pensados no limite da regulamentação, o que 

evita enormes custos de compliance e legais. Estes fatores, aliados a um 

sistema de remuneração também diferenciado, baseado em stock options, 

e a uma cultura de lean startup, fazem com que estas empresas consigam 

ser lucrativas com preços mais baixos que os tradicionais players.” 

(Finnovation, 2015, s/p.) 

Em contrapartida, proporcionam um cenário de respostas das empresas financeiras 

tradicionais que saíram em busca de inovações, como é o caso do Bradesco que criou o 

banco Next e que se utiliza de ferramentas tecnológicas como analytics e o big data para 

oferecer experiências melhores aos seus usuários.  

De modo a avaliar a resposta dos consumidores, já foram feitas diversas pesquisas para 

confirmar se a população acha que o modo de liderar com suas finanças pessoais tende a 

mudar. Segundo CRUZ (2018, s/p.) um estudo feito pela Scrach sobre hábitos de 

consumo da geração Y, mostrou que 68% dos entrevistados acreditam que a maneira 

como se lida com o dinheiro mudará completamente nos próximos cinco anos e 70% 

acham que as formas de pagamento também mudarão. Com base nesses dados, percebe-

se que os indivíduos realmente achavam que sua relação iria mudar e de fato aconteceu, 

com as Fintechs usufruindo da ausência de taxa e rapidez nas transações conquistaram as 

pessoas e trouxeram clientes de forma muito ativa. 

Atualmente dentre as inúmeras empresas Fintechs do mercado, somente duas são 

consideras “Unicórnios”; estas são o Nubank e o Ebanx. Assim como o blog ENOTAS 

define “Startups unicórnio” como empresas de tecnologia privadas avaliadas em mais de 

um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em bolsas de valores, ou seja, antes de 

realizar o IPO (Initial Public Offering). A principal característica de uma 

startup unicórnio é a inovação no mercado em que pertence. Porém existem mais de 5 

empresas (ContaAzul, Creditas, Guiabolso, Neon e Weel) que estão perto de chegar nessa 

marca, o que deixa claro como as Fintechs mudaram o cenário do mercado financeiro de 

maneira rápida e significante. 

O surgimento das Fintechs se deu na crise mundial nos anos de 2007-2008, onde após 

grandes e até então sólidos bancos quebrarem nos Estados Unidos, houve uma mudança 



16 
 

de visão das grandes empresas que deixaram de atuar em alguns produtos e segmentos, 

com isso se abriu um nicho de mercado que foram aproveitados por essas novas empresas, 

com base em soluções tecnológicas e um modelo de negócio totalmente diferente, 

agencias deram lugar a aplicativos de smartphone, por exemplo.  

Os antigos clientes passaram a buscar outras soluções já que perceberam que o conceito 

“too big to fail” não era verdade, quando o banco Lehman Brothers quebrou, durante a 

crise financeira de 2008. Além disso foram criados diversas regulamentações e 

penalidades para evitar outras crises e com isso o desenvolvimento tecnológico e de 

negócios foi deixado de lado, dando espaço para o surgimento das empresas de 

empréstimos coletivos “peer-to-peer lending” entre as pequenas empresas e 

consumidores com perfil de risco mais elevado (Schindler, 2017, p. 2), por exemplo. 

Olhando mundialmente pode-se perceber que as Fintechs começam a agregar valor na 

economia, tanto em participação no PIB Nominal quanto em participação no mercado 

mundial, como se pode verificar a seguir 

 

 

 

Tabela 3 

RANKING DE PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES NO MERCADO GLOBAL 
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Fonte: ITA, 2016, p. 36 

 

Além disso o número de startups de meios de pagamento cresceu mais de 200% desde 

2011, graças a diversas intervenções dos órgãos reguladores que vem atuando para 

aumentar a concorrência no Brasil. 

Em 2020 as fintechs brasileiras já receberam US$55M em investimentos com destaque 

para o mês de fevereiro que movimentou US48M, mais de 80% do montante, mostrando 

que os investidores estão vendo que as fintechs tem um grande potencial e já estão muito 

mais maduras. 

A grande diferença entre as Fintech e os bancos tradicionais fica em sua missão: por um 

lado as fintechs querem simplificar radicalmente a experiência bancária, já os grandes 

bancos parecem muito mais dispostos a tentar convencer que você escolha os seus 

produtos do que os dos concorrentes. 

Uma saída que os grandes bancos estão enxergando é de criar fintechs dentro de seu 

ecossistema, mas com um nome e modelo completamente diferente do tradicional, como 

é o exemplo do Next do Bradesco, que nasceu como uma resposta do banco tradicional à 

crescente influência das fintechs, o Next sempre teve identidade, conteúdo, gestão e 

imagem próprias, com uma equipe desvinculada ao Bradesco, isso é uma questão bem 

interessante e uma boa saída para os bancos e clientes, já que como a atividade bancaria 

tem como base dados sensíveis e mexe com dinheiro, os clientes costumam demorar a 

confiar em uma empresa que surgiu agora e não tem um nome consolidado no mercado, 

não é como comprar uma marca nova no supermercado e tendo uma grande marca por 

trás facilita o processo. 
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O atrito vai contra a premissa de negócio das Fintechs, cada uma delas estão focadas em 

tentar tirar esses atritos em seus processos, fazendo cada vez mais uma experiência mais 

rápida, fácil e atraente para os usuários.  

2.4. Perspectivas 

Ao longo deste capítulo pode-se contemplar os processos fundamentais que o mercado 

financeiro, o setor bancário e as inovações tecnológicas, tiveram que passar para chegar 

aos patamares do cenário atual, que possibilitou o surgimento das Fintechs. Além disso, 

é evidente que com essa inovação no sistema o setor entrou em um novo processo de 

revolução e os bancos tradicionais foram obrigados a buscar inovações e redefinir suas 

estratégias.  

Frente a euforia dos indivíduos da sociedade com relação as inovações tecnológicas, o 

horizonte para as Fintechs é promissor e conforme as pesquisas mostram a cada ano que 

passa após o surgimento delas, mais consumidores são atraídos e se torna possível dizer 

que para o futuro tudo indica que essas empresas conseguirão ganhar mais relevância e 

importância para o mercado financeiro. 

Tendo esse cenário em vista, o seguinte capítulo tem como finalidade demonstrar em um 

maior estudo do assunto, que os benefícios trazidos pelas Fintechs são bastante 

significativos, tanto no âmbito do setor financeiro como para os consumidores destes 

serviços, que já colhem frutos das inovações trazidas. 

3. BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELAS FINTECHS 

3.1. Apresentação 

Para fins de comprovar a hipótese colocada inicialmente, assume-se como um aspecto a 

trabalhar, apresentar casos em que se mostram as Fintechs em posições vantajosas frente 

aos bancos tradicionais. Portanto, com resultados das empresas, dos mercados e com a 

opinião dos consumidores que tem a opção de escolha entre bancos digitais e bancos 

tradicionais, ficará possível evidenciar os benefícios trazidos com o surgimento das 

Fintechs e o horizonte de crescimento que podem alcançar caso se consolidem ainda mais.  

3.2. A representatividade das Fintechs no mercado  

De acordo com o CALDAS (2021, s/p.) no Brasil existem mapeadas 742 startups em 2020 

e o interesse do mercado pode ser verificado pelos investimentos: desde 2015, US$ 2,4 
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bilhões foram investidos em Fintechs no Brasil e elas já respondem por 35,6% do capital 

alocado em startups no país. Além disso, apresentou a seguinte divisão por meio de 

atividade. 

Figura 2 

FINTECHS EM ATIVIDADE NO BRASIL – DIVISÃO POR CATEGORIA 

 

Fonte: Caldas 2021, s/p. 

 

Além disso o número de startups de meios de pagamento cresceu mais de 200% desde 

2011, graças a diversas intervenções dos órgãos reguladores que vem atuando para 

aumentar a concorrência no Brasil e desde 2015, foram investidos US$ 2,4 bilhões no 

Brasil nesse segmento que emprega mais de 40.000 pessoas, cerca de 35% do total de 

funcionários do setor.  

As Fintechs chamam atenção dos grandes investidores e se tornou um dos principais alvos 

do ecossistema de inovação, o qual leva automação e tecnologia para os serviços do setor. 

Além disso, os investidores estão cada vez mais interessados fundos de Venture Capital 

(tipos de fundos de investimento financeiro voltados para empresas e startups com pouco 

tempo de mercado, mas com muito potencial de crescimento pelo serviço ou produto 

inovador), o que leva as empresas a aumentar o seu capital e crescerem em um ritmo 

muito mais acelerado do que a maioria dos setores no mercado. 
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3.3. Os benefícios trazidos pelas Fintechs 

A representatividade das Fintechs no mercado financeiro atual pode ser explicada pela 

facilidade que essas empresas oferecem aos consumidores, que muitas vezes precisavam 

enfrentar processos engessados e burocráticos nos bancos tradicionais. Essas empresas 

trouxeram agilidade, automação e tecnologia inovadora, possibilitando serviços menos 

burocráticos, com a introdução da tecnologia e facilidades online com problemas sendo 

resolvidos por inteligência artificial, gerando uma maior inclusão financeira e atraindo 

consumidores ao sistema. 

O sistema com menos burocracia, facilidade, rapidez e de baixos custos tornou-se uma 

opção que agrada os consumidores e que traz inovação ao mercado financeiro fazendo 

com que os bancos tradicionais saiam da zona de conforto.  

Dentre as inovações trazidas por essas empresas vale ressaltar a criação de sistema de 

pagamentos, contas bancárias, para pessoas que eram desbancarizadas, ou seja, ainda não 

tinham acesso ao sistema bancário. Não ter o intermediador para operações financeiras, 

elimina gargalos e reduz as tarifas abusivas que são praticadas pelos bancos tradicionais 

e a plataforma digital que pode ser acessada pelo próprio celular e possibilita 

movimentações de dinheiro, oferta de crédito entre outros serviços, dá a possibilidade de 

expandir o limite de pessoas atingidas e consequentemente filiadas a Fintechs. 

CALDAS (2021, s/p.) questionou o economista Célio Fernando Bezerra Melo, sócio-

diretor da BFA Assessoria em Finanças e Negócios, ele destaca que a nova forma de 

governança do sistema financeiro traz grandes alterações e uma delas é o estímulo à 

competição, reduzindo a concentração de grandes instituições bancárias. 

“As fintechs são um caminho para trazer um maior acesso a 

produtos e serviços financeiros, e melhoria na qualidade. Inclusão 

bancária e uma maior política de crédito são alguns dos ganhos, mas ainda 

temos muitas precariedades como o acesso à internet e o preço do celular 

para que todos tenham acesso a esses novos serviços” (CALDAS, 2021, 

s/p.) 

Além disso, as Fintechs trouxeram benefícios para as empresas privadas de todos os 

setores, que estão impulsionando o crescimento do número de empresas no Brasil. 

Acontece que corporações estão comprando ou desenvolvendo internamente startups 

próprias de serviços financeiros em busca de seus benefícios.  

Segundo RIGA (2021, s/p.) A varejista Magazine Luiza, por exemplo, optou pela 

primeira estratégia e adquiriu a Hub Fintech por R$ 290 milhões em dezembro de 2020. 
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A colombiana Rappi, por outro lado, escolheu a segunda opção e criou o seu braço de 

serviços bancários Rappi Bank, integrado ao seu aplicativo. 

Os especialistas estão chamando esse processo de “Fintechzação”, acontece que as 

empresas por meio dessa criação de Fintechs internas perceberam que não precisa mais 

se afiliar a bancos para oferecer serviços financeiros usando as inovações tecnológicas e 

financeiras trazidas pelas startups.  

Dessa forma, as empresas adotam o papel de prestadora de serviço e conseguem 

aproveitar consumidores que consomem suas marcas e ainda melhoram o relacionamento 

com eles. Para os clientes, faz muito mais sentido manter sua interação financeira com 

entidades que já confiam.  

3.4. Resultados do questionário  

Nos últimos anos o cenário bancário no país tem mudado muito graças as fintechs, cada 

vez mais criando produtos visando atender o público que antes era esquecido pelos 

grandes bancos e com um modelo de negócio descomplicado, com isso vem ganhando 

espaço no mercado. 

Para entender melhor o comportamento e as preferências do público, um questionário foi 

aplicado a 51 respondentes com objetivo de entender o impacto das fintechs quando 

comparado aos principais bancos do Brasil. Este questionário aparece a seguir: 

Figura Nº 3 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 1 do Apêndice A 

 
Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 
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A primeira questão se refere a faixa etária do público, o questionário mostrou um público 

bem variado com uma maior concentração na faixa etária de 18 a 25 anos, com 29 

respondentes, seguido pela faixa etária de 36 a 50 anos, com 10 respondentes. 

Figura Nº 4 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 2 do Apêndice A 

 

Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Quando analisamos a renda, a faixa que se mostrou mais presente foi a de R$ 1.001 a R$ 

3.000, seguido por acima de R$ 8.000, deixando claro que grande parte da amostra tem 

uma renda elevada. Indo de encontro com a ideia de que a grande parte das pessoas de 

alta renda tem acesso a serviços financeiros.  

Figura Nº 4 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 3 do Apêndice A 
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Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 
 

45,1 % dos questionados tem Ensino Superior Incompleto/Cursando, isso mostra que para 

a pesquisa foi respondida majoritariamente por jovens que estão iniciando suas carreiras, 

justificando a questão anterior da renda próxima do salário mínimo ser a de maior 

porcentagem. 

Figura Nº 5 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 4 do Apêndice A 

 

Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Mesmo as fintechs tendo ganhado um grande espaço no mercado, o questionário mostra 

que as pessoas ainda usam os bancos tradicionais, deixando as fintechs mais como um 

complemento para alguns serviços e momentos específicos, mas 7,8% adotaram as 

fintechs como única escolha.  

Figura Nº 6 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 5 do Apêndice A 
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Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Ao analisar o questionamento da preferência dos bancos tradicionais o Itaú se mostrou 

muito relevante, possivelmente por ser o maior banco tradicional atuante no setor. 

Enquanto 9,8% dos indivíduos não usam nenhum banco tradicional, mostrando que existe 

confiança em ter Fintechs como única opção de instituições financeiras. 

Figura Nº 8 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 7 do Apêndice A 

 
Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 
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O Nubank á a Fintech mais utilizada com 68,6%, além de ser a maior Fintech do setor a 

empresa oferece diversos serviços que ganharam a confiança dos seus clientes e por isso 

tem uma das maiores aceitações do mercado. Em seguida, cerca de 20% têm Mercado 

Pago e Pic Pay que são Fintechs mais voltadas para métodos de pagamentos e estão 

crescendo constantemente, ganhando marketshare e reconhecimento em seus serviços. 

Figura Nº 9 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 8 do Apêndice A 

 

Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

64,7% da pesquisa prefere visualizar seus gastos e transações financeiras por Apps 

próprios das instituições, esse tipo de visualização foi melhorado pelas Fintechs que por 

não terem agencias físicas precisaram investir fortemente em tecnologia para que as 

soluções fossem via smarthphones e a solução trazida pelas startups foram os Apps super 

aprimorados. 

Questão escrita do Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 9 do 

Apêndice A: 

Qual sua opinião sobre Fintechs (bancos digitais)? 

- “Extremamente mais práticos e menos burocráticos que os bancos tradicionais” 

- “Facilitam muitos procedimentos, porém possuem problemas de segurança que bancos 

tradicionais não possuem” 

- “Tem grande importância por diminuir a burocracia e tempo de abertura de conta, 

transferências e outros processos. Também são importantes para permitir que mais 

pessoas invistam na bolsa de valores de maneira rápida e mais barata” 
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- “Essenciais e práticos” 

- “Ajudam e trazem muita facilidade, principalmente no dia a dia” 

- “Trazem inovação e rapidez nos processos, mas se crescerem demais vão ter que agir 

como os bancos tradicionais” 

- “Inovação” 

- “Boa proposta para quem não consegue crédito em bancos tradicionais, porém com taxas 

mais altas, o que entendo como uma grande desvantagem” 

- “Praticidade” 

- “Uma das melhores evoluções bancárias que poderia existir, pois além da praticidade e 

facilidade, reduziu taxas dos bancos tradicionais” 

Analisando as respostas escritas da questão pode-se perceber que os usuários das Fintechs 

reconhecem os benefícios trazidos com o surgimento desse tipo de Startup. A menor 

burocracia, praticidade e inovação são relevantes para a tomada de decisão dos clientes e 

por isso a expectativa é de que as Fintechs cresçam e ganhem cada vez mais espaço e 

relevância no mercado financeiro. 

Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Figura Nº 10 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 9 do Apêndice A 

  
Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 
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Analisando a figura pode-se perceber que os principais motivos para as pessoas utilizarem 

cartões ou serviços dos bancos digitais são isenção de taxas e facilidades, esse fato mostra 

que há uma concordância de que os bancos tradicionais têm características que foram 

melhoradas através das inovações trazidas pelas fintechs, além de que em seguida na 

pesquisa os motivos são menos burocracia e soluções de problemas por meio dos 

aplicativos das instituições. 

Figura Nº 11 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 10 do Apêndice A 

 

Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Nesse questionamento sobre preferência para conceção de crédito 54,9% preferem as 

Fintechs, enquanto 51% prefere os bancos tradicionais. Os bancos digitais têm o 

diferencial de dar crédito para seus clientes usando critérios além da renda mensal e o 

aumento do limite de crédito aumenta exponencialmente de forma mais rápida do que os 

bancos tradicionais, esses dados da pesquisa mostram que essas características chama a 

atenção e trazem confiança para o serviço. 

Figura Nº 12 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 11 do Apêndice A 
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Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 
 

Porém, ao questionar sobre o porquê escolheriam bancos tradicionais para solicitar 

crédito pode-se perceber pontos os quais as Fintechs ainda precisam melhorar como, 

solidez no mercado e segurança. Um dos principais investimentos das Fintechs é em 

cybersegurança justamente por saberem que uma parte dos seus clientes ainda não se 

sentem confortáveis em disponibilizar seus dados online ou em aplicativos. De modo a 

justificar que esse é um método seguro, as empresas buscam mostrar seus investimentos 

em segurança de dados, certificações e garantias.  

Através desses métodos eles já conquistam os seus clientes e isso pode ser visto nos dados 

da pesquisa, já que, 28,6% dos questionados usa ambas as instituições financeiras e 17,1% 

só usam as Fintechs. 

Figura Nº 13 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 12 do Apêndice A 

 



29 
 

Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Além disso, um dos pontos mais inovadores dos bancos digitais foi o mais selecionado 

pelos indivíduos ao responderem sobre como se sentem mais confortáveis para resolver 

suas demandas financeiras, 31,4% escolheram “Online (chat do banco)”, como as 

Fintechs desenvolveram softwares e sistemas de inteligência artificial para resolver os 

problemas dos clientes sem se querer terem agencias físicas, esse programa é visto com 

excelência pelos consumidores. 

Figura Nº 13 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 12 do Apêndice A 

 
Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Olhando exclusivamente para a questão da confiança dos clientes em passar seus dados 

pessoais para os bancos digitais e sobre o sigilo dos dados, 78,4% confiam, enquanto 

somente 21,6% não confiam. Portanto, os esforços somados pelas startups em 

cybersegurança estão gerando frutos a ponto de conquistarem cada vez mais a confiança 

das pessoas e assim o ponto que poderia ser visto como negativo para o desenvolvimento 

e crescimento no setor passa a não ser um problema 

Figura Nº 14 

Questionário “Utilização das fintechs” pergunta N° 13 do Apêndice A 
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Fonte: Cruz, 2021 s/p (questionário de elaboração própria) 

 

Por fim, as pessoas foram questionadas sobre o que fariam mudar de ideia caso eles não 

se interessassem pelos serviços das Fintechs, 52,9% responderam “nenhuma das opções 

pois já me interesso por Fintechs”, enquanto os outros pontos que levantaram foram 

“taxas menores de juros para empréstimos e financiamentos” (27,5%) e “bancos digitais 

filiados a bancos tradicionais” (17,6%). Esses dois pontos que o fariam mudar de ideia já 

são uma realidade no setor visto que Itaú, Bradesco e Santander já tem suas próprias 

Fintechs que são o ITI, Next e Getnet respectivamente e um dos benefícios dos bancos 

digitais são as taxas de juros menores em comparação aos bancos tradicionais. 

3.5. Balanço 

Dessa forma, o capítulo 3 apresentado, cujo objetivo era comprovar a hipótese colocada 

inicialmente, passou por diversos pontos relevantes e essenciais para justificar os 

benefícios trazidos com o surgimento das Fintechs e que demonstraram não somente o 

interesse dos indivíduos nos serviços trazidos por essas empresas, mas também como os 

pontos que poderiam ser dados como negativos, como por exemplo a confiança na 

segurança de passar os dados pessoais, não se mostram na prática do questionário 

aplicado.  Sendo assim, o seguinte capítulo tem como finalidade apresentar, propostas e 

práticas de ações políticas que permitam canalizar os avanços do mercado financeiro, que 

devem fomentar ainda mais o crescimento dos bancos digitais e como o futuro dessas 

empresas tende a ser promissor, não só pelos resultados já apresentados, mas também 

pelos projetos inovadores que pretendem realizar. 
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4. PROPOSTAS DE AÇÕES POLÍTICAS 

4.1 Ponto normativo  

Como exposto ao longo deste trabalho, o mercado financeiro, que é uma parte de mercado 

de capitais, tem como finalidade principal contribuir com o bem-estar geral da sociedade, 

e nesse sentido se esperaria que atuasse em prol dessas propostas. Sendo assim, ele precisa 

fornecer aquilo que esperamos como, créditos, seguros, cambio, incentivos a inovação, e 

outros facilitadores e fomentadores em modalidades e práticas eficientes em menor custo 

com segurança e ao mesmo em que se cuida, protege estimula ações das Fintechs, com o 

propósito de ter um cenário econômico eficiente, justo e organizado. 

Dessa forma, as Fintechs surgem com o intuito não só de concorrer com os bancos 

tradicionais, mas viram uma brecha de possibilidade de inovação dentro do mercado 

financeiro e de oportunidade de oferecer melhorias para a população tanto reduzindo 

custos, quanto trazendo conhecimento de novas formas de integração com a economia e 

com isso atualmente têm um grande papel na finalidade geral do mercado financeiro.  

Contudo, apesar de já terem sido decretadas inúmeras políticas que possibilitaram 

mudanças no mercado financeiro que transformaram o cenário e até possibilitaram o 

surgimento das novas Fintechs, ainda existe uma necessidade de preocupação com a 

desburocratização dos processos bancários, da quebra de limites e barreiras impostas por 

taxas e com incentivos limitados para as inovações.  

Fica evidente ao longo do trabalho, que as Fintechs têm um grande potencial não somente 

para enriquecer seus sócios e investidores, mas tem uma importância relevante para a 

sociedade. As suas iniciativas já colhem resultados e trazem informação, redução de 

taxas, diversificação na carteira dos indivíduos para não dependerem dos bancos 

tradicionais, facilidades de crédito e outras coisas, tudo com o intuito de trazer 

versatilidade, conhecimento e aplicabilidade para a população, enquanto durante longos 

anos os bancos sempre foram vistos como entidades que somente pensavam em 

enriquecer às custas da classe trabalhadora.  

4.2 Mudanças legais e institucionais  

Como citado, o cenário legal e institucional vigente não atende a necessidade que temos 

de melhorar o mercado financeiro através do potencial que vemos nas Fintechs. Isso 

acontece, pois o banco central e a comissão de valores mobiliários não estão dando o 
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suporte necessário para que essas inovações tecnológicas sejam bem apoiadas e sejam 

adequadamente recebidas, e isso significa que eles devem atuar para reforçar o papel de 

normatizar.  

Sendo assim, é de extrema importância regulamentar leis que facilitem e estimulem essas 

inovações, mas evitando aquilo que seria nocivo, como por exemplo: reduzir a 

concorrência no mercado financeiro, encarecer os serviços, deixar de lado a grande massa 

populacional desbancarizada e impossibilitar a disseminação de conhecimento para todos. 

Portanto, é preciso um apoio do Estado e do próprio mercado para enfatizar a importância 

de abrir cada vez mais espaço para essas inovações e para levar até a população esse 

conhecimento, assim como deve existir serviços que cuidam da eficiência e que evitem 

maltrato, inseguranças e injustiças dos indivíduos para com esse novo assunto e 

igualmente na parte institucional, o banco central tem papel de ser fiscal da população e 

de buscar o bem comum do coletivo.  

Para que o governo consiga em qualquer cenário econômico adverso garantir um 

incentivo às mudanças trazidas pelas Fintechs, é preciso adotar algumas medidas mais 

adequadas e com isso garantir um equilíbrio que não prejudique o mercado financeiro 

como um todo e nem os indivíduos que precisam de uma desburocratização das leis e não 

de mais barreiras do que as existentes.  

De acordo com VASCONCELLOS (2022, p.76): 

“Orientação e estímulo a investidores de pequeno porte • 

Examinar, em conjunto com B3 e intermediários, formas de facilitar a 

negociação de debêntures por pessoas naturais e proporcionar maior 

transparência às ofertas existentes no mercado secundário. Estudar 

também a viabilidade de padronização e simplificação dos documentos 

de oferta (como o prospecto) de debêntures e notas comerciais, e/ou ainda 

a criação de lâminas de informações essenciais para esses ativos. Essas 

medidas também possibilitarão a redução de custos de assessoria jurídica 
para os emissores. • Reforçar as iniciativas de educação financeira 

direcionadas a investidores e potenciais emissores para divulgar as 

características dos instrumentos de renda fixa, a relevância de sua relação 

risco retorno em ambiente de baixas taxas de juros reais e as 

possibilidades de captação de recursos. É necessária uma estratégia clara 

e bem definida especialmente para a abordagem junto ao público não 

especializado, a fim de evitar o dispêndio elevado de recursos, 

normalmente demandado por este tipo de política, em troca de resultados 

modestos. sugeriram que a CVM dispensasse a aprovação do material 

publicitário antes da oferta e, em contrapartida, estabelecesse penalidades 

severas caso o emissor deixasse de cumprir obrigações como a de 

divulgar amplamente qualquer alteração de informação relevante aos 
investidores ao longo do processo de registro e distribuição” 

(VASCONCELLOS, 2022, p.76) 
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Com isso, fica evidente que ainda há muito espaço de melhorias nas regulamentações em 

prol das empresas de pequeno porte e consequentemente às Fintechs, sendo nas 

negociações de empréstimos e financiamentos para dar caixa para as empresas investirem, 

incentivo na educação financeira para investidores, redução de taxas e custos e 

aprovações por parte da CVM. 

Além disso, atualmente as leis prejudicam a competitividade das empresas, pode-se 

verificar que as principais causas estão também na grande carga tributária, devido a sua 

complexidade impressa pelo aumento de custo por burocratização de processos, altas 

taxas de juros e custos dos insumos.  

Portanto, o governo em si precisa reformular sua política tributária afim de aliviar a 

situação das empresas em busca de aumento de produtividade. Para isso, a melhor forma 

é balancear todos os fatores que aparentam ser de grande importância ao assunto 

favorecendo uma mudança mais branda e com impactos diretos amenizados aos 

trabalhadores, mas que desburocratizem as regulamentações bancárias e incentivem as 

inovações tecnológicas. Outro dever do governo é rever a política fiscal para conseguir 

frear o crescimento da carga tributária que eleva os custos para os bancos, impactando 

nas taxas cobradas à população que é um dos maiores benefícios das Fintechs, de deixar 

mais acessível a toda a população a bancarização através da isenção de taxas e baixos 

custos, porém com a carga tributária imposta pelo estado o custo aumenta para as 

empresas e desmotiva o crescimento e sua inovação.  

4.3 Outras ações  

Além do governo, a FEBRABAN tem um papel fundamental nesse cenário de mudanças 

legais e institucionais e aparece como protagonista em tornar o sistema financeiro ligado 

ao bem comum, pois tem papel de representar e regular o setor bancário, a mesma é 

essencial no mercado de pagamentos por determinar as normas que regem o setor. Sendo 

assim, apesar de já atuarem em prol das Fintechs, já que foram fundamentais por exemplo 

na frente de orientação conjunta da implementação do PIX no Brasil, é extremamente 

importante que continuem desenvolvendo iniciativas de melhoria de produtividade, de 

garantir a eficiência da intermediação financeira e aumentar a sua contribuição para a 

sociedade e de transmitir à sociedade o papel e a contribuição do sistema financeiro para 

o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. 
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Por fim, vale ressaltar o Conselho Monetário Nacional (CMN) que foi responsável por 

criar resoluções que instituíram os novos modelos de Sociedade de Crédito Direto (SCD) 

e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), para regulamentar as Fintechs de 

crédito e também aplicou resoluções de lei da produção de dados (LGPD), que determina 

normas para tratamento e proteção de dados de pessoas físicas, entre outras. Sendo assim, 

é um órgão que é capaz de melhorar a regulamentação em prol das inovações das Fintechs 

e da sociedade visando proteger os usuários desse novo sistema.  

5. CONCLUSÕES 

5.1 Conclusões gerais 

Esta monografia procurou comprovar a hipótese de que as Fintechs tiveram um grande 

impacto nas transformações do mercado financeiro, bem como no comportamento dos 

consumidores, influenciando o posicionamento e as estratégias dos bancos tradicionais. 

Analisando o progresso histórico de mudanças que levaram ao surgimento dos novos 

players, utilizando dados e indicadores financeiros e por fim efetuando uma pesquisa 

autoral com público que é atingido atualmente pelas mudanças decorridas, pode-se 

perceber que é um estudo embasado na realidade e que traz esse novo conhecimento.  

Com a análise do progresso do sistema bancário que surgiu com a figura dos hoje 

denominados, bancos tradicionais, pode-se realizar a comparação com os benefícios 

trazidos por inovações tecnológicas e como foi fundamental a retomada da concorrência 

nesse setor, não só para o mercado, mas para a população que viu oportunidades com 

menores custos e taxas frente ao antigo cenário de oligopólio que viam com os bancos 

tradicionais.  

Enfim, este trabalho de forma cautelosa abordou o mercado financeiro com a perspectiva 

de mudança por uma inovação e demonstrou o potencial que a iniciativa tem de agregar 

valor ao sistema e a população, apesar de precisar de um maior apoio do governo para 

regulamentar e desburocratizar mais o sistema e de um maior apoio da população em 

quesito de confiança visto que ainda há uma preferência por bancos tradicionais muitas 

vezes por falta de conhecimento, portanto, também é importante um trabalho, assim como 

este, que tem como uma das funções levar o conhecimento para o bem comum. 

5.2 Conclusões específicas  
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Conforme foi apresentado no capítulo 3, os resultados da pesquisa foram fundamentais 

para trazer a realidade atual dos consumidores que hoje tem como optar por bancos 

tradicionais ou Fintechs. Foi conclusivo que apesar de 92,2% ainda utilizarem bancos 

tradicionais, todos trouxeram opiniões favoráveis a facilidades trazidas por suas 

inovações quando questionados do porquê utilizam bancos digitais, citaram benefícios 

como isenção de taxa, limite de crédito, entre outros.  

Além disso, somente 27,5% disse que prefere resolver demandas financeiras 

presencialmente, enquanto 31,4% preferem online, demonstrando a importância do foco 

tecnológico via aplicativos de smartphone e websites com chat do banco. Como citado 

durante o trabalho, existe uma desconfiança da população em passar seus dados pessoais, 

e na pesquisa também pode-se perceber que 78,4% confiam no sigilo de dados e mesmo 

assim as empresas ainda demandam tempo em dinheiro para melhorar sua 

cybersegurança.  

5.3 Extensões  

Como este trabalho teve como objetivo analisar as transformações do mercado financeiro 

e o impacto das Fintechs nesse processo, sendo utilizados os estudos com prós e contras, 

não foi possível aprofundar algumas características essenciais sobre o assunto, como a 

comparação com os bancos tradicionais com o intuito de dizer qual é o mais benéfico, 

além disso, por ser um assunto recente, não foram encontrados facilmente estudos, artigos 

e pesquisas específicos sobre o assunto das Fintechs. Portanto, fica evidente a importância 

do assunto para trazer o conhecimento de uma forma analítica e transparente de uma 

mudança que tem um exponencial potencial de crescimento e de relevância no mercado 

financeiro.  

Para estudar as Fintechs, é necessário fomentar ainda mais a discussão atual abordando 

de formas diferentes a problemática, pois não há somente um ponto de vista e precisa ser 

considerado diversas vertentes para chegar a um bem comum. Por fim, cabe propor como 

extensão para este trabalho, estudar as novas inovações trazidas por esses players, as 

novas regulamentações que podem facilitar ou dificultar a ação e progresso e as reações 

da população frente ao aumento da concorrência para ver qual rumo será o mais provável 

do setor bancário seguir. 
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APÊNDICE N° 1 – Formulário aplicado “Utilização de Fintechs” de autoria 

própria. 

Lista de perguntas:  

- Qual sua faixa etária? 

- Qual sua renda mensal? 

- Qual seu nível de escolaridade? 

- Possui conta em algum banco tradicional? 

- Qual banco tradicional? 

- Quais Fintechs você utiliza? 

- Como você prefere visualizar seus gastos e transações financeiras? 

- Qual sua opinião sobre Fintechs (Bancos digitais)? 

- Por quais motivos você utiliza o cartão de crédito/serviços de um banco digital? 

- Se precisasse de uma instituição financeira para lhe conceder crédito escolheria 

um banco tradicional ou uma Fintech? 

- Considerando a questão anterior, se sua resposta foi "escolheria um banco 

tradicional", porque faria essa escolha? 
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- Qual a sua opinião sobre passar seus dados pessoais para os bancos digitais? Você̂ 

confia no sigilo dos dados? 

- De qual forma você se sente mais confortável para resolver suas demandas 

financeiras? 

- Se você não se interessa pelos serviços dos bancos digitais, o que o faria mudar de 

ideia? 

Fonte: Formulário elaborado por Leonardo Cruz, respondido por 51 pessoas, 

disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/15pBm0j6MOPeAeuS8KRjAwB0tKRUyNRUg0A

CUtOR-txM/edit  

   

https://docs.google.com/forms/d/15pBm0j6MOPeAeuS8KRjAwB0tKRUyNRUg0ACUtOR-txM/edit
https://docs.google.com/forms/d/15pBm0j6MOPeAeuS8KRjAwB0tKRUyNRUg0ACUtOR-txM/edit

	PUC-São Paulo Junho/2022
	____________________________________________
	1. INTRODUÇÃO
	1.1. Fundamentações
	1.2. Objetivos
	1.3. Hipótese
	1.4. Metodologia
	1.5 Revisão da literatura econômica existente:

	2. ECONOMIA BRASILEIRA, BANCOS E AS FINTECHS
	2.1. Antecedentes
	2.2. Evolução tecnológica e inovações no sistema financeiro brasileiro
	2.3. Surgimento, consolidação e expansão das Fintechs
	2.4. Perspectivas

	3. BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELAS FINTECHS
	3.1. Apresentação
	3.2. A representatividade das Fintechs no mercado
	3.3. Os benefícios trazidos pelas Fintechs
	3.4. Resultados do questionário
	3.5. Balanço

	4. PROPOSTAS DE AÇÕES POLÍTICAS
	4.1 Ponto normativo
	4.2 Mudanças legais e institucionais
	4.3 Outras ações
	5. CONCLUSÕES
	5.1 Conclusões gerais
	5.2 Conclusões específicas
	5.3 Extensões
	6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

