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RESUMO 

 

Nos dias de hoje, com o mercado nacional e global em constante mudança em 

diversos setores da economia, o mercado financeiro não poderia ser diferente. Nos últimos 

anos, este setor vem trazendo muitos investimentos em desenvolvimento de inovações 

tecnológicas e atendimentos cada vez mais focados no cliente. Consegue-se perceber o 

crescimento no número de fintechs que vem surgindo no mercado bancário brasileiro, mesmo 

sendo muito concentrado, hoje já existem outros grandes players. O objetivo foi realizar uma 

pesquisa de mercado, trazendo informações atuais e respostas dos pesquisados, e assim 

mostrar a mudança na estratégia organizacional dos bancos, que as fintechs trouxeram e o 

que pode ser alterado no mercado. Os resultados apontam para  a evolução no uso da 

tecnologia para atendimento aos clientes, aumento de investimento e concorrência, mudança 

nas estratégias nos negócios das empresas do mercado bancário e foi possível perceber que 

as pessoas continuam utilizando suas contas nos bancos tradicionais, mesmo com o 

desenvolvimento e fama das fintechs. 

 

 

Palavras-chave: fintech, banco, mercado, inovação, estratégia. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, with the national and global markets constantly changing in various 

sectors of the economy, the financial market could not be different. In recent years, this sector 

has been bringing many investments in developing technological innovations and increasingly 

customer focused services. We can see the growth in the number of fintechs that has been 

emerging in the Brazilian banking market, even though it is very concentrated, today there are 

already other major players. The goal was to conduct a market research, bringing current 

information and respondents, and thus show the change in the organizational strategy of 

banks, which fintechs brought and what can be changed in the market. The results point to 

the evolution in the use of technology for customer service, increased investment and 

competition, change in business strategies of banking companies and it was possible to realize 

that people continue to use their accounts with traditional banks, even with the development. 

and fintechs fame. 

 

 

Key-words: fintech, bank, market, innovation, strategy. 
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Os homens quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. 
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1 Introdução 
 

Desde o início da sociedade moderna, a atividade bancária foi de suma 

importância para o desenvolvimento e trajetória das empresas e da sociedade. Os bancos 

sofreram várias mudanças durante as centenas de anos de sua existência, desde sua criação, 

se aprimorando e refinando muitas vezes após certos choques ou dificuldades passadas pelas 

instituições, principalmente após a crise de 1929, onde o sistema econômico capitalista 

mudou drasticamente deixando o liberalismo clássico para a implementação do 

keynesianismo, que foi posteriormente substituído pelo neoliberalismo.(REZENDE FILHO, 

2008.). 

A primeira grande mudança ocorreu durante as décadas de 1920 a 1940, durante 

esse período o mundo enfrentou uma grande crise financeira. A tão conhecida crise de 1929 

mudou completamente o mundo financeiro e como instituições bancárias atuam. Essas 

mudanças determinaram as regras e parâmetros que os bancos passariam a utilizar. Essas 

regras atenderam as necessidades do mundo muito bem até a era digital quando tudo mudou 

(FERREIRA, 2017). 

Após a crise de 2008 o mundo bancário entrou em outra mudança. As regras 

implementadas no século passado não atendiam mais o mundo, a era dos computadores 

estaria começando. Os anos seguintes a crise a crise de 2008 o mundo estava se recuperando 

financeiramente e se desenvolvendo de forma jamais vista na área da tecnologia. Com esses 

avanços não demorou muito para que todos possuíssem um computador e um smartphone, 

e com isso a comunicação do banco com o indivíduo teve que se modernizar. 

A era das agências estaria chegando a seu fim, as pessoas não querem mais 

enfrentar filas, ou seja, a geração de aplicativos e recursos digitais se tornou algo essencial 

para todo banco de sucesso. Seria isso o suficiente para conquistar o mercado moderno ou 

seria necessário mais inovação para conquistar o cliente contemporâneo? 

As “fintechs” apresentam uma resposta para essa pergunta. Esse tipo de banco 

tem o objetivo de mostrar um tipo de solução mais moderna para o consumidor, ideias como 

bancos “inteiramente digitais”, bancos “inteligentes” ou “mundo sem filas” são 

constantemente apresentadas para o consumidor que deseja algo mais moderno, rápido e 

barato para seu dinheiro. O objetivo deste projeto, detalhado a seguir,  é mostrar a relevância 

das “fintechs” para o mercado financeiro atual. 
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1.1 Objetivo 
Este projeto de graduação pretende discorrer sobre como as Fintechs estão 

assumindo uma posição de destaque na criação de modelos de negócios baseados no uso 

intensivo da tecnologia da informação.  Além disso, vai-se evidenciar como elas estão se 

tornando um benchmark para os serviços financeiros dos mais variados tipos. Foram 

destacados como os serviços oferecidos por estas empresas estão se tornando cada vez mais 

atraentes para os consumidores, mostrando a mudança que as fintechs geraram e o que pode 

ser alterado no mercado. Consegue-se ver a evolução no uso da tecnologia para atendimento 

aos clientes, aumento de investimento e concorrência, mudança nas estratégias das empresas 

do mercado. Destaca-se que para aqueles cujo grau de satisfação em relação aos bancos 

tradicionais vinha caindo, tem procurado serviços com propostas de valor mais claras e que 

superem as dificuldades e altos custos fixos dos bancos tradicionais.  

 

1.2 Importância do Estudo 
 

O presente estudo é de grande relevância devido ao fato de que irá discorrer sobre 

os diferentes impactos gerados pelo surgimento das Fintechs, onde viram no mercado 

brasileiro uma oportunidade de conquistar grande market-share, com atividades bancárias, 

desde as mais comuns transações, até produtos de investimentos e de crédito (PASCUAL, 

2018).  

No contexto de engenharia de produção, é de suma importância a compreensão 

dos efeitos dessas mudanças no país  com o decorrer dos anos. Além de afetar a gestão das 

empresas, essas mudanças atraem a população que antes não eram bancarizada, para um 

novo meio de controle financeiro e de consumo. O engenheiro de produção, com sua visão 

sistêmica tem grande contribuição a dar nesse processo de mudança.  

 

1.3 Questões 
 Foram levantadas questões sobre o mercado estudado, que foram respondidas com o 

desenvolvimento do projeto. 
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● Quais as mudanças que foram geradas nas empresas e na população com o 

surgimento das Fintechs? 

● Como os bancos tradicionais estão se posicionando com a nova concorrência? 

● As Fintechs serão compradas pelos bancos?  

 

1.4 Organização do Estudo 
 

O presente estudo é dividido em cinco capítulos. O primeiro deles é denominado 

“Introdução” e nele está contida uma breve contextualização sobre o tema que será abordado, 

o objetivo do estudo, a importância do estudo, as questões e hipóteses relevantes para a 

organização e realização do trabalho e a forma na qual o presente estudo está estruturado. 

No segundo capítulo, é apresentada uma revisão da literatura sobre os temas que 

serão abordados durante o estudo, assim como a apresentação dos pontos de vistas dos 

principais autores desses assuntos discutidos. 

No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia, ou seja, forma pela qual o 

presente estudo foi realizado assim como a apresentação e detalhamento de como os estudos 

que servirão de base foram realizados. 

No quarto capítulo são analisados os resultados da pesquisa assim como 

apresentada uma análise SWOT. 

No quinto capítulo, apresenta-se as conclusões derivadas da análise de dados 

previamente abordada assim como sugestões de futuras pesquisas com o intuito de 

aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

No sexto capítulo, apresenta-se as referências bibliográficas utilizadas no presente 

estudo com o intuito de fazer a devida referência à propriedade intelectual dos autores dos 

temas apresentados. 

 

 

 

 

2 Revisão de Literatura.  
 

2.1 O novo mercado financeiro:  Fintechs 
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É chamado Fintech, startups da área financeira, direcionadas para o setor de finanças, 
investimentos, empréstimos, pagamentos entre outros. O foco deste tipo de empresa está 
voltado para a inovação e adaptação de produtos bancários para os dias atuais, as Fintechs 
vem se destacando no mercado nacional e internacional por sua agilidade, redução de custos, 
isenção de tarifas e pouca burocracia, Todos esses fatores contribuíram para o destaque das 
Fintechs no mercado financeiro.(AMORIM; ARAÚJO, 2019) 

A palavra Fintech é uma abreviação da frase “Tecnologia Financeira”. O conceito por 
trás da palavra é bem simples, trata se de um setor de serviços muito moderno, especializado 
nas finanças da era digital, ou seja, possuem o objetivo de atender o mercado moderno que 
demanda tecnologia e inovação. 

A gênese das Fintechs ocorreu por volta da década de 90 com o Estados Unidos como 
um dos pioneiros dessa modalidade. No começo, o foco das Fintechs estava concentrado 
especialmente em pagamentos e empréstimos, assim fazendo com que o PayPal seja 
considerado uma das primeiras Fintechs, um número que só foi aumentando no mundo 
inteiro ano após ano, e tal conhecimento chegando ao Brasil por volta de 2013.(AMORIM; 
ARAÚJO, 2019) 
 

2.1.1 O sistema financeiro nacional  e as Fintechs 
 

Segundo o Banco Central (BACEN, 2019), o Sistema Financeiro Nacional (SFN) é 

formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação 

financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema 

financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, 

pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. O seguinte modelo é um diagrama das 

instituições que compõem o SFN(Figura 1): 
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Figura 1: Sistema Financeiro Nacional 

Fonte: (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn) 

 

É de extrema importância basear-se nas Fintechs e nos Bancos que atuam no 

mercado de Moeda, Crédito, Capitais e Câmbio, que são regulamentadas pelo Conselho 

Monetário Nacional(CMN) e são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil (BC ou BACEN) e pelo 

Conselho de Valores Mobiliários (CVM), pois são as áreas de maior relevância para o mercado 

e para o desenvolvimento do sistema financeiro. O principal ramo do SFN lida diretamente 

com quatro tipos de mercado (BACEN, 2019):  

 

- mercado monetário: é o mercado que fornece à economia papel-moeda e moeda 

escritural, aquela depositada em conta-corrente. Para as Fintechs, este mercado é um dos 

principais e mais disputados, pois é onde entra os meios de pagamento e a possibilidade de 

aberturas de conta, utilização de transações como pagamentos e recebimentos, dentre outros 

serviços sem a cobrança de tarifas, o que gerou uma atratividade por parte da sociedade. 

Temos, por exemplo, a empresa Stone, que causou uma revolução no mercado de 

pagamentos e recebimentos, com as famosas maquininhas (POS), com antecipações e taxas 

antes não praticadas no mercado dominado principalmente por Cielo, Rede e Getnet 

respectivamente. 

 

- mercado de crédito: é o mercado que fornece recursos para o consumo das 

pessoas em geral e para o funcionamento das empresas. Em conjunto com o mercado 

monetário, foi um dos primeiros a serem explorados pelas Fintechs, como exemplo temos o 

NuBank, que ofereceu a abertura de conta com direito a transações bancárias comuns 

juntamente com cartão de crédito, que oferecia um crédito acima dos bancos tradicionais, 

com o benefício de cashback que parte do dinheiro gasto é revertido em créditos para nova 

compra. 

- mercado de capitais: é o mercado que permite às empresas em geral captar 

recursos de terceiros e, portanto, compartilhar os ganhos e os riscos. Muitas corretoras vem 

surgindo com o passar do tempo, como a Clear. Apesar do serviço poder ser feito através de 

corretoras dos bancos tradicionais e a existência de grandes bancos de investimentos como a 

XP e o BTG, o serviço mais barato tem se tornado uma opção e um diferencial. 
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- mercado de câmbio: é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira. 

 

 

 

Figura 2: Mapa de Fintechs 

Fonte: https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/ 

 

2.2 Fintechs no Brasil 
 

Após a descrição dos mercados de atuação das Fintechs no Brasil, pode-se 

desenvolver quais são as características delas e como estão sendo as mudanças geradas. O 

setor financeiro, sendo muitas vezes o primeiro em investimentos em tecnologias e inovações, 

teve uma disrupção no mercado tradicional com a união dos conhecimentos dos serviços e 

produtos bancários, com o atendimento focado no que o cliente precisa e com alta tecnologia 

embarcada. Foi demonstrado através de uma pesquisa recente feita pela PWC – Price 

Waterhouse Coopers(2018), relevantes  dados em um espaço  amostral  de  224 fintechs 

brasileiras, onde constatou-se o perfil dos empreendedores: 

 

● 97% dos fundadores são graduados ou possuem pós-graduação ou doutorado, 

sendo que  a  maioria  com  formação  em  Administração  e  Tecnologia  da 

Informação; 

● 47% com idade entre 30 e 39 anos; 

● 86% tem domínio com o inglês; 

● 70% possuíam outro empreendimento anterior a fintech; 



14 
 

● 40% receberam investimentos até 1 milhão; 

● 29% investimentos entre 1 a 5 milhões; 

● 46% foram criadas após 2016; 

 

Em relação ao grupo demográfico tem-se: 

● 93% dentre as 224 fintechs pesquisadas estão na região sul e sudeste; 

● 9% Minas Gerais; 

● 8% Rio de Janeiro; 

● 58% São Paulo; 

● 7% Paraná; 

● 6% Santa Catarina; 

● 4% Rio Grande do Sul. 

 

Pode-se notar que a concentração das fintechs está na região sudeste, com mais da 

metade em São Paulo, que é onde concentra maior parte das empresas e instituições 

financeiras, além disso, percebe-se que os fundadores que tomam a frente das Startups 

Financeiras, são profissionais com experiência, com formação de no mínimo ensino superior 

e conseguem se comunicar com o mundo inteiro. Porém é possível perceber que a quantidade 

de investimento nessas empresas é significativa e recente. Isso pode acontecer devido ao fato 

de muitas serem desenvolvidas dentro de incubadoras, como o Cubo, ou receberem dinheiro 

de fundos e investidores anjo, ou também são empresas criadas pelos próprios bancos para 

conseguirem inovar sem terem que seguir as burocracias dos bancos tradicionais, como o Iti 

do Itaú. 

 

 

2.3 A era digital: Mobile Banking 
 

Os canais digitais vêm evoluindo em praticidade, conveniência, rapidez e segurança. 

Como resultado, as transações bancárias registraram crescimento significativo em 2018. O 

grande impulsionador do aumento no número de operações foi novamente o celular: 

enquanto o crescimento das transações bancárias em geral foi de 8%, o salto no número de 
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operações via mobile banking foi de 24%. Gerando uma estatística resultante de que em seis 

a cada dez transações bancárias realizadas, já são feitas pelo celular ou pelo computador.  

A expansão do Mobile Banking foi de grande importância para o desenvolvimento e 

crescimento das Fintechs, pois aliaram a facilidade da realização de operações financeiras com 

a rapidez e praticidade das aberturas de contas nas novas instituições financeiras 

tecnológicas(FEBRABAN, 2019). 

  

Figura 3: Evolução das transações bancárias por canal 

 

 

2.4 Bancos 4.0: Tendências para o futuro das instituições financeiras 

 

Já se passou por diversas mudanças no mercado no mundo todo, onde empresas 

que adotavam modelos tradicionais não conseguiam se inovar ou quando o faziam ficavam 

para trás. Pode-se citar  como exemplos o Netflix que superou e teve participação na falência 

da gigante BlockBuster (TEIXEIRA, 2015), o Uber que gerou uma mudança no transporte no 

mundo inteiro, o Whatsapp que mudou a maneira com que comunica-se, e várias outras 

indústrias e mercados que estão passando por essa mudança. Muitas delas geradas pela 

Indústria 4.0, que visa a utilização de inteligências artificiais, uso de Big Data e Analytics, 

automação, machine learning, dentre outras tecnologias que estão vindo nessa revolução. 
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O setor financeiro não poderia ser diferente, no Brasil e no mundo, passa 

atualmente por um ponto de inflexão(FEBRABAN, 2019). Para lidar com a evolução de um 

segmento que atravessa profundas transformações tecnológicas, regulatórias e de mercado, 

os bancos se deparam com a necessidade de conduzir mudanças estratégicas em seus 

modelos de negócios e operacionais.  
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3 Metodologia 
 

Neste capítulo foi abordada a metodologia utilizada na criação deste projeto. O 

tópico deste trabalho será abordado de uma forma extremamente realista, mostrando o que 

de fato acontece no mercado financeiro com foco especial no espaço ocupado pelas Fintechs. 

Mostra-se de forma clara como as Fintechs funcionam em determinados setores do mercado. 

A questão conceitual foi abordada utilizando fontes confiáveis como artigos 

acadêmicos, sites governamentais como o site do Banco Central e site da Febraban, e também 

utilizou-se de entrevistas com diversos pesquisados para que assim o tópico seja abordado de 

múltiplos ângulos gerando melhor entendimento do assunto aqui tratado. Algo que é de 

extrema relevância, é o fato de que não manteremos este projeto somente na área conceitual 

da estratégia utilizada pelos players do mercado, mas como o tópico se dá na vida real. 

 

3.1 Apresentação da pesquisa utilizada 
 

 Com o objetivo de melhor analisar o mercado consumidor dos bancos e fintechs, foi 

utilizada uma pesquisa de mercado feita através de formulário, e para atingir o maior número 

possível de pessoas foi utilizado o meio de comunicação online através da ferramenta Google 

Forms. A pesquisa apresentava perguntas relevantes que mostram muito sobre tendências de 

mercado atuais que podem refletir em uma grande mudança no sistema bancário atual, com 

perguntas relacionadas a produtos e serviços, além da satisfação dos clientes que tem sido 

preocupação de todas as empresas em medir o nível de satisfação dos seus clientes e uma das 

ferramentas mais utilizadas para realizar esta medição é o NPS (Net Promoter Score), que 

utiliza a essencial pergunta se o serviço ou produto utilizado seria recomendado para um 

familiar ou amigo. A pesquisa utilizada teve objetivos diversos, como estudar a utilização dos 

serviços bancários, estudar a satisfação dos clientes e como está o mercado com o surgimento 

de fintechs, sendo capaz de nos mostrar resultados extremamente interessantes. 

 

3.1.1 Questionário 

O questionário aplicado foi dividido em dez perguntas e/ou tópicos que englobam o 

perfil, satisfação, produtos e opiniões dos entrevistados, que são: 
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1. Quantos anos você tem? 

2. Qual é o seu gênero? 

3. Possui conta em algum banco? 

4. Possui conta em qual ou quais bancos? 

5. Quais produtos do banco você utiliza? 

6. Em uma escala de 1 a 5, avalie o seu banco nos seguintes critérios: Atendimento; 

Serviço; Preço; Produtos; Facilidade de uso(via App). 

7. O que você não gosta em seu banco? 

8. O que o seu banco faz/fez que te surpreendeu positivamente? 

9. Já pensou em abrir conta em um banco digital? 

10. Por que já pensou nisso? 

 

3.1.2 Resultados 

Os resultados encontrados nas pesquisas foram separados por perguntas e analisados 

conforme tabelas abaixo: 

1.     Quantos anos você tem? 

Resultado(anos) Quantidade Percentual 

19 1 2,27% 

20 1 2,27% 

21 2 4,55% 

22 2 4,55% 

23 8 18,18% 

24 10 22,73% 

25 3 6,82% 

26 4 9,09% 

28 1 2,27% 

31 3 6,82% 

32 1 2,27% 

38 3 6,82% 

44 1 2,27% 

48 1 2,27% 

49 1 2,27% 

55 1 2,27% 

59 1 2,27% 

Tabela 1 
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2.     Qual é o seu gênero? 

Resultado Quantidade Percentual 

Masculino 28 66,7% 

Feminino 14 33,3% 

Tabela 2 

 

3. Possui conta em algum banco? 

Resultado Quantidade Percentual 

SIM 42 100,0% 

NÃO 0 0,0% 

Tabela 3 

 

 

4. Possui conta em qual ou quais bancos? 

Resultado Quantidade Percentual 

Itaú 17 23,0% 

Banco do Brasil 14 18,9% 

Santander 13 17,6% 

Nubank 10 13,5% 

Bradesco 8 10,8% 

Caixa 3 4,1% 

Inter 3 4,1% 

XP 2 2,7% 

BTG 2 2,7% 

Modalmais 1 1,4% 

Pagseguro 1 1,4% 

Tabela 4 
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5. Quais produtos do banco você utiliza? 

Resultado Quantidade Percentual 

Cartão de crédito 31 33,7% 

Poupança 22 23,9% 

Fundo de Investimentos 13 14,1% 

Seguro 12 13,0% 

Empréstimo 5 5,4% 

Conta Corrente 4 4,3% 

Previdência 2 2,2% 

Renda fixa 1 1,1% 

Cartão de débito 1 1,1% 

Outros investimentos 1 1,1% 

Tabela 5 

 

6.     Em uma escala de 1 a 5, avalie o seu  
banco nos seguintes critérios: 

Critérios 
Notas Média 

1 2 3 4 5  

Atendimento 0 3 14 16 9 3,74 

Serviço 0 1 13 16 12 3,93 

Preço 5 7 8 10 12 3,40 

Produtos 2 5 14 14 7 3,45 

Facilidade de 
uso(via App) 1 1 6 10 24 4,31 

Tabela 6 
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Tabela 7 
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Tabela 8 

 

 

9. Já pensou em abrir conta em um banco digital? 

Resultado Quantidade Percentual 

SIM 34 80,95% 

NÃO 8 19,05% 

 

Tabela 9 
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Tabela 10 

A seguir serão analisados os resultados da pesquisa.  
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4 Análise de resultado da pesquisa 

 

4.1 Entrevistados 

 Ao realizar a pesquisa, foi possível coletar respostas de até 44 entrevistados, sendo 

que somente 42 responderam até o final da pesquisa, e assim enviaram todas as respostas. 

Através da análise dos resultados da pesquisa, pode-se notar que a idade é um fator 

predominante para utilização dos serviços bancários, perceber-se que todos os respondentes 

estão com a faixa etária compatível com a população economicamente ativa, de acordo com 

o IBGE, a idade da PEA(População Economicamente Ativa) está acima de 16 anos e abaixo de 

65 anos. Dentre os pesquisados, teve-se dois terços se declarando como do gênero masculino 

e um terço do gênero feminino, tendo nenhum pesquisado se declarando de outros gêneros, 

mesmo que de acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua) 2018, o número de mulheres no Brasil seja superior ao de homens. A 

população brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres. 

 

 

Figura 4: Resultado da pergunta 1 do questionário 
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Figura 5: Resultado da pergunta 2 do questionário 

 

4.2 Bancarizados 

 Como pode-se ver no gráfico abaixo, 100% dos entrevistados possui conta em algum 

banco, isso se dá principalmente pelo fato de que a pesquisa foi realizada, em seu todo, na 

região sudeste do país. O sudeste brasileiro sendo a região mais financeiramente rica do Brasil, 

assim não representa com  precisão o cenário nacional já que, segundo o  Instituto Locomotiva, 

o Brasil possui 45 milhões de desbancarizados, ou seja, aproximadamente 22% da população 

não possui uma conta bancária. 

 A comparação de resultados entre a região sudeste e o Brasil traz reflexões que 

transcendem conceitos bancários e abrangem conceitos sociais que mostram claramente a 

diferença entre diferentes classes socioeconômicas do país. Segundo dados do G1, 86% dos 

desbancarizados pertencem as classes C, D e E, algo que só confirma que a pesquisa utilizada 

atingiu um grupo restrito de pessoas que pertencem a uma classe social com maior acesso ao 

exercício bancário. Quando se trata de regiões do Brasil os dados do G1 também mostram que 

somente 15% dos desbancarizados habitam na região sudeste do Brasil que como já dito 

anteriormente é a mais rica financeiramente das cinco regiões do Brasil. 
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Figura 6: Resultado da pergunta 3 do questionário 

 

4.3 Concorrência bancária 

 Outra informação importante trazida pela pesquisa é a demonstração gráfica da 

concorrência bancária, como mostrado abaixo. Segundo a pesquisa, o Itaú é o banco que 

possui maior número de contas, seguido pelo Banco do Brasil e Santander. Algo que pôde ser 

analisado é o Nubank estar entre os primeiros da pesquisa juntamente com os bancos 

tradicionais de mercado, o que não está completamente equivocado já mais de 80% dos 

depósitos realizados passam pelos 5 bancos tradicionais. Porém percebe-se que o Nubank, 

um dos pioneiros no mercado de fintechs no Brasil, ao atingir o marco de mais de 15 milhões 

de clientes, tomou parte do market-share (participação de mercado) que antes pertencia aos 

bancos tradicionais e com isso causando mudanças no mercado. 
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Figura 7: Resultado da pergunta 4 do questionário 

 

 

4.4 Produtos bancários 

 Dentre a vasta biblioteca de produtos oferecidos no mercado bancário brasileiro, tem-

se uma concentração nos produtos de cartão de crédito e de poupança. Isto mostra que 

apesar de nos dias de hoje a informação estar cada vez mais difundida, os brasileiros optam 

por produtos de mais fácil acesso e consequentemente com taxas de juros maiores, de acordo 

com um estudo divulgado pelo  Banco Central o Brasil tinha 98,7 milhões de cartões de crédito 

e 115,4 milhões de cartões de débito ativos no fim de 2018. E a pesquisa feita retrata que os 

clientes buscam a poupança como investimento, e isso vale também para todo o Brasil, onde 

um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostrou que apenas 16% das pessoas que poupam 

no Brasil diversificam seus investimentos, ou seja, depositam o seu patrimônio em ao menos 

dois tipos diferentes de aplicações. Já 21% até guardam dinheiro, mas não investem, optando 

por deixar a quantia parada na conta corrente ou na própria casa. Já 74% de poupadores que 

aplicam em alguma modalidade de investimento, a caderneta de poupança é o principal 

destino, citada por 60%. Outro ponto que pode-se perceber com a pesquisa, é que os 

participantes, em sua maioria, tem conta em bancos tradicionais mesmo tendo conta aberta 

em fintechs, e isso se dá por conta dos bancos convencionais tenham uma diversidade maior 

de serviços, onde no mesmo lugar conseguiria atender várias demandas dos clientes, e por 

outro lado tem-se as fintechs que se especializam cada vez mais em um tipo de serviço e 

expande aos poucos para novos produtos, como por exemplo o Nubank que começou 

oferecendo um cartão de crédito, que muitas vezes, com limites maiores e com o serviço de 

cashback. 
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Figura 8: Resultado da pergunta 5 do questionário 

 

 Foi levado em também em consideração, na pesquisa, uma avaliação com notas de 

1(péssimo) a 5(excelente) de alguns aspectos que afetam se o cliente vai utilizar ou não o 

serviço mostrado, e os aspectos são: Atendimento, Serviço, Preço, Produtos e Facilidade de 

uso do aplicativo. E as médias ponderadas de cada item foram respectivamente 3,74; 3,93; 

3,40; 3,45; 4,31. Analisando estas notas, com a menor nota podemos perceber que os clientes 

estão insatisfeitos com os preços praticados no mercado, e com a maior nota podemos 

perceber que estão satisfeitos com a facilidade de uso do aplicativo, esses são fatores 

relevantes em que as fintechs tem se destacado praticando preços menores e com tecnologia 

e praticidade em seus processos. 

 

4.5 Análise SWOT: Fintechs vs Bancos tradicionais 

 Para exibir de forma mais clara os pontos fortes e fracos das fintechs em relação aos 

bancos tradicionais montou-se duas análises SWOT. As análises de fintechs e bancos 

tradicionais, respectivamente mostrada abaixo, evidenciam claramente que os maiores 

problemas que afetam as fintechs são derivados do estado embrionário em que esse setor se 

encontra.  

Bancos tradicionais estão atuando há muito tempo, assim já passaram pelos processos 

de obtenção de capital e de garantir a fidelidade e confiança de clientes. Ambos, processos, 

que demoram tempo e não podem ser realizados de forma leviana por parte das fintechs, já 
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que elas estão tentando entrar em um mercado bilionário já muito consolidado e concentrado 

em território nacional.  

Um ponto que deve ser ressaltado é o fato de que a estrutura de uma fintech é muito 

mais enxuta do que a de um banco tradicional, ou seja, os bancos tradicionais apresentam um 

gasto considerável com agências e funcionários, algo quase inexistente nas fintechs. Os 

bancos digitais apresentam uma estrutura majoritariamente digital, assim apresentando 

pouquíssimos custos com funcionários e na grande maioria dos casos um custo inexistente 

com agências. Essa nova forma de se conduzir um banco leva a economias significativas que 

refletem nos valores cobrados pelas fintechs pelos seus serviços. Com isso as fintechs 

apresentam uma vantagem em relação aos bancos tradicionais, o preço para o cliente. 

A relação com o cliente pode apresentar uma ameaça significativa para ambos, 

obviamente de formas diferentes. Para as fintechs um grande problema é o contato com as 

classes de renda mais baixa. Como a maior parte da propaganda realizada pelos bancos digitais 

encontra-se nos meios digitais eles não têm tanto contato com os clientes de classes menos 

afortunadas, que ainda dependem muito de um relacionamento físico. Entretanto a satisfação 

dos clientes de fintechs é ameaçadora para os bancos tradicionais, que recentemente vem 

recebendo muitas críticas a respeito a falta de preocupação dos seus clientes. 

Todas as diferenças apontadas pela análise SWOT das fintechs e bancos tradicionais, 

respectivamente, têm o objetivo de mostrar as vantagens e desvantagens de um em relação 

ao outro algo que deveria se refletir nos lucros. As fintechs hoje estão em um estágio muito 

embrionário, ou seja, suas vantagens competitivas ainda não estão sendo capazes de garantir 

lucros suficientes. Entretanto os bancos tradicionais estão mostrando lucros constantes o que 

prova que a estratégia adotada ainda está vantajosa para os bancos tradicionais, algo que só 

deve mudar com um maior amadurecimento das fintechs. 
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Figura 9: Análise SWOT de Fintechs 

 

 

Figura 10: Análise SWOT de Bancos tradicionais 
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5 Conclusões 
 

Em virtude de tudo isso, podemos concluir que o estudo e pesquisa sobre o mercado 

de fintechs e bancos no Brasil deve continuar sendo desenvolvido com o passar do tempo, os 

hábitos, as sociedades, tecnologias e o mercado vão sendo alterados com cada vez mais 

agilidade, podemos afirmar que as fintechs alteraram o mercado nacional. Pode-se perceber 

que a utilização de meios digitais para acesso a contas e produtos bancários tem disso mais 

comuns, taxas vem sido reduzidas e a preocupação com a satisfação do cliente tem 

aumentado. 

Ao se levantar a questão: Quais as mudanças que foram geradas nas empresas e na 

população com o surgimento das Fintechs? Foi possível perceber, nesta pesquisa, uma grande 

mudança no cenário bancário brasileiro principalmente no que diz respeito a acessibilidade e 

prestação de serviços. Ao questionar o que os bancos dos pesquisados fazem ou fizeram que 

surpreenderam eles positivamente, obteve-se  a resposta de que o aplicativo e o acesso via 

mobile e internet banking são os pontos positivos. Em relação à segunda pergunta, é 

demonstrado que não só as fintechs, mas como também os bancos tradicionais, vem se 

desenvolvendo tecnologicamente para atender as demandas da sociedade atual, se 

posicionando no mercado de maneira mais ágil e tecnológica. Porém em contrapartida, 

quando questionou-se o que os pesquisados não gostam em seu banco, foi obtida uma 

concentração de respostas envolvendo altas taxas, burocracia e atendimento, isso demonstra 

o espaço que o setor bancário tem para desenvolver seus serviços e produtos. 

É possível concluir que as fintechs estão causando um grande impacto no setor 

bancário, visto que elas revolucionaram o modo que as pessoas lidam com suas finanças. As 

fintechs mostraram que é possível uma instituição financeira ter um relacionamento ágil, claro 

e objetivo com seus clientes, tornando a transparência e satisfação parte da estratégia para a 

fidelização e modernização, como por exemplo, o Itaú comprou a startup Zup e comprou parte 

da XP investimentos. Levando em consideração a terceira pergunta, pode-se dizer que o poder 

econômico dos bancos tradicionais ainda têm importância relevante frente aos concorrentes, 

mesmo com as fintechs ganhando espaço no mercado. Além disso, os bancos tem criado, em 

grande maioria, fintechs para ganhar mais market-share. Com isso os bancos já estão se 

desenvolvendo e conseguindo aumentar seus resultados e lucros com o passar do tempo, 

tendo novos recursos e serviços para melhor atender os clientes. 
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Como o mercado bancário está em mudança constante, tem-se alguns 

questionamentos e sugestões de pesquisa para trabalhos futuros, que são: 

⚫ Como e quando as fintechs vão lucrar? 

⚫ Em momentos de crise, as fintechs suportarão as mudanças do mercado? 

⚫ Os bancos tradicionais vão fechar mais agências e se aproximar cada vez mais 

do modelo de negócios das fintechs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Referências Bibliográficas 
 



33 
 

AMORIM, Núbia Carvalho; ARAÚJO, Rhogério Correia de Souza. DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO FINANCEIRO. ESTUDO DE CASO: FINTECHS E SUAS AÇÕES. 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO FINANCEIRO. ESTUDO DE CASO: 

FINTECHS E SUAS AÇÕES, [S. l.], p. 1-25, 1 jan. 2019. Disponível em: 

http://revistas2.unievangelica.edu.br/index.php/administracao/article/view/3704/2562. 

Acesso em: 9 jul. 2019. 

 

CARDOSO, Fábio Borba. QUALIDADE NO ECOSSISTEMA DAS FINTECHS A percepção dos 

clientes brasileiros de contas digitais. QUALIDADE NO ATENDIMENTO, Brasilia, p. 1-35, 1 jan. 

2018. Disponível em: 

https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12738/1/21496924.pdf. Acesso em: 8 jul. 

2019. 

 

COELHO, Sergio Thuler. AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO PARA HIERARQUIZAÇÃO DE 

FORNECEDORES DE UMA EMPRESA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO DE ARTIGOS DE MODA 

ÍNTIMA. UFF, RIO DAS OSTRAS - RJ, p. 1-57, 1 jan. 2016. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/5873/1/PFC%20-%20Sergio%20Thuler%20Coelho.pdf. 

Acesso em: 8 jul. 2019. 

 

FERREIRA, Arthur Eduardo Bloise. FUTURO DAS FINTECHS: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA. 2017. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Insper 

Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2017. Disponível em: 

http://dspace.insper.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11224/1808/Arthur%20Eduardo%

20Bloise%20Ferreira_Trabalho.pdf?sequence=1. Acesso em: 8 jul. 2019. 

MAPA de Fintechs – Brasil (Maio de 2018). Brasil, 10 jun. 2018. Disponível em: 

http://finnovation.com.br/mapa-de-fintechs-brasil-maio-de-2018/. Acesso em: 8 jul. 2019. 

 

FILHO, Murilo Portugal. Inovação e Competição: Novos Caminhos para Redução dos Spreads 

Bancários . FEBRABAN 50, [S. l.], p. 1-37, 9 jul. 2019. Disponível em: 

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Inova%C3%A7%C3%A3o%20e

%20Competi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Novos%20Caminhos%20para%20Redu%C3%A7%C3

%A3o%20dos%20Spreads%20Banc%C3%A1rios.PDF. Acesso em: 8 jul. 2019. 



34 
 

 

FOSSE, Gustavo; BIAGINI, Sergio. Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2019. 

FEBRABAN, [S. l.], p. 1-48, 1 jan. 2019. Disponível em: 

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa-FEBRABAN-

Tecnologia-Bancaria-2019.pdf. Acesso em: 8 jul. 2019. 

 

PASCUAL, André Wertheimer; RIBEIRO, Vitor Mendes. QUALIDADE NO ECOSSISTEMA DAS 

FINTECHS A percepção dos clientes brasileiros de contas digitais. QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO, Rio de Janeiro, p. 1-163, 1 fev. 2018. Disponível em: 

http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10025120.pdf. Acesso em: 8 jul. 2019. 

 

REZENDE FILHO, Cyro de Barros. História econômica geral. 9º ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

SISTEMA Financeiro Nacional (SFN). [S. l.], 1 jan. 2019. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn. Acesso em: 8 jul. 2019. 

 

TEIXEIRA, Felipe da Silva. O impacto da Netflix na produção e consumo de conteúdo 

audiovisual. Rio de Janeiro, 2015. 

 

 


