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RESUMO  

 

O avanço tecnológico alinhado ao desenvolvimento do mercado financeiro, 

proporcionou o surgimento de uma nova maneira das empresas ligadas a tais quesitos 

se posicionarem, gerando o advento das Fintechs. Os fatores que levaram ao 

crescimento vertiginoso de tal setor permeiam as esferas econômicas, sociais e 

pessoais. Sendo atualmente um serviço e produto consumido em larga escala, com 

tendência a um maior crescimento, o estudo se propõe a elucidar o motivo que levou 

essas startups a esse patamar, assim como quais as expectativas futuras para tais 

produtos e serviços. Ainda é preciso esclarecer qual o conceito se obtém de Fintech. 

Os resultados sugerem que de fato este é um mercado promissor devido a capacidade 

de adaptação, inovação e acessibilidade, além de contar com todo o território global 

por se tratar de algo virtual. Os impactos que esta inovação pode causar na economia 

é de suma importância para o entendimento acerca do assunto, portanto será 

apresentado um dos unicórnios Brasileiros como objeto de estudo, o Nubank. 

 

Palavras chaves: FINTECH, ECONOMIA, STARTUPS, VIRTUAL, INOVAÇÃO, 

MERCADO FINANCEIRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The technological advance aligned with the development of the financial market, has 

given rise to a new way for companies linked to such issues to position themselves, 

generating the advent of Fintechs. The factors that led to the dizzying growth of such 

a sector permeate the economic, social and personal spheres. Being currently a 

service and product consumed on a large scale, with a tendency for greater growth, 

the study aims to elucidate the reason that led these startups to this level, as well as 

what future expectations for such products and services. It is still necessary to clarify 

what the concept is obtained from Fintech. The results suggest that this is indeed a 

promising market due to adaptability, innovation and accessibility, as well as having 

the entire global territory because it is something virtual. The impacts that this 

innovation can cause in the economy is of paramount importance for the understanding 

about the subject, therefore will be presented one of the Brazilian unicorns as object 

of study, Nubank. 

 

Key Words: FINTECH, ECONOMY, STARTUPS, VIRTUAL, INNOVATION, 

FINANCIAL MARKET 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contexto 

 

Há muito se sabe que o conceito de confiança se relaciona diretamente ao 

mercado financeiro, é através deste conceito que somo capazes de realizar trocas por 

produtos ou serviços, virtuais ou físicos. Sendo assim, o homem precisou criar uma 

ferramenta que contabilizasse de maneira simbólica, a quantia que possuía e que 

poderia trocar, o dinheiro. A partir do surgimento da moeda, os meios de troca por 

onde pudessem ser efetuadas transações de maneira confiável se tornaram cada vez 

mais exigíveis e fundamentais para a operação eficaz da economia de forma geral. 

Desta forma, as instituições bancárias, os meios de pagamento e a tecnologia, 

desempenham papeis importantíssimos nesse contexto se estabelecendo ainda como 

fato delicado para que a economia alcance êxito em toda sua complexidade. 

Em um contexto histórico mais recente, o mercado financeiro apresentou 

desenvolvimento tecnológico notório gerando extrema eficiência, pois a partir do uso 

de ferramentas mais precisas e exatas nesse setor da economia foi possível calcular 

melhor os milhões de números que o permeia. Atingindo desta forma resultados cada 

vez mais expressivos e positivos, novos modelos de negócio unindo inovações 

digitais, tecnologia e serviços ou produtos financeiros surgiram, como as chamadas 

Fintechs. As mudanças geradas pelo advento de tal criação vem sendo cada vez mais 

notadas, mas ainda pouco estudadas academicamente, ainda que tenham enorme 

capacidade de afetar todo o ecossistema do mercado financeiro. A revolução das 

Fintechs (MACKENZIE, A. 2015) teve seu início nesse século e vem alterando cada 

vez mais a forma como as instituições financeiras ou companhias ligadas a finanças 

apresentam ao mercado seus produtos e serviços. Sendo assim, a partir de análise 

de diversos pensadores a respeito do tema, será desenvolvida uma pesquisa 

acadêmica a respeito do fenômeno das Fintechs.  
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1.2. Tema e objeto de estudo 

 

O tema dessa monografia é o ecossistema tecnológico financeiro que deu origem 

a um novo modelo de negócio, as Fintechs. Tendo por objeto de pesquisa diversos 

autores, artigos, notícias e fichamentos.  

 

1.3. Problemática de pesquisa 

 

Qual o conceito de Fintech e quais as são as perspectivas do presente e do futuro 

desse modelo de negócio recente e inovador? 

 

 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo geral 

 

Analisar a essência do instituto Fintech, bem como os números atuais em uma 

perspectiva nacional e internacional. Além do estudo de crescimento de uma das 

principais Fintechs no Brasil, Nubank, e as possíveis tendências desse nicho de 

mercado. 

 

 

1.4.2. Objetivo específico 

 

a) Conceituar Fintechs de maneira geral; 

b) Entender o surgimento do Banco Digital e Operadora de Cartões de Crédito 

pioneira do Brasil, Nubank; 

c) Diagnosticar tendências do setor de Fintechs. 
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1.5. Justificativas 

 

1.5.1. Relevância acadêmica 

 

O tema Fintechs ainda é pouco explorado na produção acadêmica, 

principalmente no Brasil, em razão do pouco tempo de existência desse tipo de 

tecnologia no país. Diante de tal situação, o estudo se propõe a reunir o entendimento 

de diversos pesquisadores do tema ao redor do mundo, conciliando uma verdadeira 

troca de experiências da introdução desse mecanismo no mercado financeiro. Nesse 

sentido, busca-se aprofundar os conceitos que envolvem o tema, bem como expor as 

causas e efeitos da quebra de paradigma ocasionada pelo entrelaçamento da 

tecnologia com os serviços financeiros. 

 

 

 

1.5.2 Relevância social 

 

Durante os últimos anos, a notória revolução tecnológica alterou 

substancialmente o cotidiano de cidadãos do mundo inteiro. O surgimento das 

Fintechs é um elemento de especial destaque nesse fenômeno, visto que representou 

uma quebra de paradigma no mercado financeiro e alterou substancialmente o 

cotidiano dos usuários de serviços bancários. Assim, o presente estudo tem especial 

relevância social, visto que a compreensão da dinâmica e dos efeitos de mecanismos 

é de suma importância para permitir que a sociedade tenha conhecimento a respeito 

dos números que permeiam o tema, e para que possa compreender as mudanças que 

o futuro do mercado financeiro espera. 

 

1.5.3 Relevância pessoal 

 

O tema é de especial apreço para mim, visto que nasceu de uma experiência 

muito positiva na recente criação de uma conta bancária digital, especificamente na 

empresa Nubank. Tal experiência despertou o interesse para o instituto das Fintechs, 

sobretudo em razão da capacidade de prestar serviços financeiros básicos de forma, 

em parte, gratuita, desburocratizada e eficiente. Acredito que tal fenômeno represente 
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verdadeira revolução na prestação de serviços financeiros. Dessa forma, tenho a 

intenção de que através do presente estudo possa contribuir para a divulgação do 

mecanismo das Fintechs e aprofundamento de seu conceito, possibilitando que um 

maior número de pessoas tenha a oportunidade de usufruir, de forma consciente, dos 

inúmeros benefícios que esse tipo de inovação pode proporcionar. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Startups 

 

 Conforme estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), os empreendimentos convencionais realizam a 

criação de um plano de negócio para que o início das atividades de sua companhia 

esteja acompanhado de um embasamento teórico. Para uma Startup, tal fato se 

apresenta de maneira diferente, pois a tendência pela busca de um modelo replicável 

e inovador, faz com que o plano de negócios seja uma etapa subsequente ao modelo 

de negócios posto à prova.  

 A expressão modelo de negócios significa, de forma sucinta, a maneira como 

uma determinada companhia transmite, gera e adquire valor agregado a seu serviço 

ou produto. Em suma, é o método que torna possível a conversão da entrega de 

produtos ou serviços em receita e lucro para os acionistas. O modelo de negócios faz-

se necessário, assim como sua corroboração, pois raramente é possível ter ciência 

exata das dificuldades e obstáculos que podem vir a surgir, tal como as prováveis 

chaves e respostas aos empecilhos a serem tratados. Portanto, o ambiente de dúvidas 

se faz presente nesse contexto em que as empresas devem sempre planejar uma 

trajetória que possa mitigar riscos. 

 O termo Startup se refere ao intervalo de tempo inaugural, passageiro e árduo 

de uma nova empresa que seguramente faz o uso de ferramentas tecnológicas, ou 

somente da tecnologia propriamente dita, em alguma etapa importante das etapas de 

construção do produto ou produto e serviço final. Normalmente esta nova companhia 

busca corroborar o modelo de negócio que naturalmente está relacionado a inovação 

e replicação em massa, em uma atmosfera de incertezas e hipóteses, segundo site 

especializado StartSe. 
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2.2. Bancos Digitais 

 

A partir de informações provenientes da Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN), os Bancos digitais se configuram, não apenas por possuírem 

aplicativos que colaboram junto aos clientes nas realizações de transações financeiras 

e não somente por prestarem serviços de internet banking, mas também por agregar 

valor e transformação online em serviços feitos tradicionalmente off-line. Tal tipo de 

Banco, possui ainda, um processo operacional com consistência e capacidade de se 

adequar às inovações tecnológicas além de corresponder ao contato do consumidor 

instantaneamente.  

O método on-line é a base de todo o processo, do início, onde há a abertura da 

conta corrente que requer o envio de documentação, até a última etapa, onde há a 

coleta de assinatura eletrônica através de ferramentas virtuais. No caso de 

inconsistências ou surgimento de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato por 

meio de canais eletrônicos, sem que necessariamente se dirija a uma agência 

bancária física como faria em bancos tradicionais, em alguns casos a agência 

bancária física se quer existe, como no caso da empresa Nubank.  

A ideia da digitalização total de algumas startups surgiu por conta da aderência 

aos dispositivos móveis por parte da população cada vez maior. Segundo estudo 

realizado pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), no ano de 2000, o 

número de aparelhos celulares era de 738 milhões e, no ano de 2015 passou para 

mais de 7 bilhões de dispositivos, de acordo com gráfico a seguir: 
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A partir desses dados, os Bancos Digitais surgem a fim de responder a 

demanda de mercado desse público, através de um modelo inovador que visa ofertar 

serviços financeiros. O principal atrativo, além da agilidade e inovação dos Bancos 

Digitais, são as baixas tarifas, quiçá nulas, referentes a manutenção de conta corrente, 

tarifas de transferências eletrônicas e até mesmo de tarifas de anuidade de cartão de 

crédito. Tais características transformaram o mercado financeiro em um ecossistema 

mais competitivo e atrativo para o público, principalmente jovens com tendência a 

maior aceitação por inovações. 

 

 

3. O CONCEITO DE FINTECH 

 

O termo Fintechs surgiu da combinação das palavras em inglês financial 

(finanças) e technology (tecnologia). Esse nome, por si só, resume bem a ideia: 

Fintech é toda empresa que oferece produtos ou serviços financeiros que se 

diferenciam pelas facilidades proporcionadas pela tecnologia e, com efeito, pela 

internet. Não há, contudo, definição concreta e unânime a respeito do instituto. Muito 

pelo contrário, a questão “o que é Fintech?” já ocupa, desde 2016, o ranking das 
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Gráfico 01 – Demonstra o montante da população portadora de dispositivos de telefonia móvel, 
pontualmente nos anos 2000 e 2015 

Fonte: Gráfico criado pelo autor 

Gráfico 1 – População portadora de aparelhos celulares 
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pesquisas mais frequentes, de acordo com o Google. Tal situação está associada à 

escassez de literatura acadêmica explorando o assunto. Nesse contexto, verifica-se a 

importância de entender-se os elementos, a natureza e a relevância do mecanismo 

para o cenário financeiro internacional e brasileiro, ao invés de preocupar-se em 

alcançar uma definição absoluta. 

O mecanismo introduzido pelas Fintechs é fora do padrão. De acordo com 

estudos financeiros, o valor investido em empresas dessa natureza cresceu 75% 

ainda em 2016 no mercado global. No total, mais de 50 bilhões de dólares foram 

investidos no mundo em Fintechs desde 2010. No geral, a grande relevância é a 

ruptura que o mecanismo representa na cultura bancária mundial, já observada por 

estudiosos do ramo. Desde o primeiro momento do surgimento das Fintechs no 

cenário internacional, observou-se progressiva inovação na prestação de produtos e 

serviços financeiros, representando absoluta quebra de paradigma.  

Em artigo sobre a evolução do mecanismo, Arner descreveu tal 

desenvolvimento como um processo gradativo durante o qual finanças e tecnologia 

se desenvolveram de forma entrelaçada. Na mesma linha, Chishti and Barberis 

analisaram a evolução da junção entre finanças e tecnologia, e sua influência na 

criação de startups. Tal fenômeno, de maneira geral, proporcionou o desenvolvimento 

ou aprimoramento específico de diversos instrumentos financeiros associados à 

tecnologia, como por exemplo internet banking, mobile payments, crowdfunding, peer-

to-peer lending, Robo-Advisory e online identification. 

Como consequência dos efeitos inovadores na indústria de serviços 

financeiros, as Fintechs possuem impactos duradouros no setor financeiro como um 

todo. De acordo com especialistas no ramo, como Grebe e Gulamhuseinwala, tais 

efeitos, ao passar das décadas, irão estender-se a todos os aspectos do setor, 

inclusive ofertas, produtos, serviços, segmentos de mercado, operações, atendimento 

ao cliente, consultoria financeira, dentre outros. Vale ressaltar, ainda, o impacto que o 

mecanismo introduzido pelas Fintech terá na experiência do consumidor. A 

expectativa é que todas as demandas possam ser atendidas através do serviço virtual. 

Há, igualmente, o reflexo das inovações nas relações de negócio, receitas, custos e 

margens de lucro. 

Finalmente, especialistas preveem que o tal fenômeno será capaz de 

revolucionar a indústria de maneira geral, provocando alterações relevantes na 

estrutura competitiva e no ecossistema dos serviços financeiros. Assim, os serviços 
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típicos serão fundamentalmente alterados em sua natureza e dinâmica. Além do 

importante aspecto prático, o assunto também vem sendo abordado em seu aspecto 

acadêmico. Nessa linha, Kauffman e Ma referem-se ao fenômeno como “global 

Fintech revolution” que de forma traduzida quer dizer “A revolução global das 

Fintechs”, assim como Mackenzie menciona “The Fintech revolution”, em português 

significa “A revolução das Fintechs”. 

As Fintechs vêm adquirindo espaço de destaque no mercado financeiro através 

renovação de fatores que geram maior valor agregado ao produto ou serviço prestado 

pelas empresas tradicionais do setor financeiro tendo como exemplo pagamentos, 

cartões de crédito, seguros e empréstimos. As startups ligadas diretamente as 

finanças criaram um novo nicho de mercado que atinge o consumidor de uma maneira 

diferente, acrescentando à forma tradicional elementos que transpassam o básico e o 

que normalmente não é oferecido devido ao custo de venda (MOYER, 2014). De 

acordo com Gartner (2014), as alterações citadas anteriormente podem ser divididas 

em três: Soluções baseadas em necessidades; APIs – Application Program Interface; 

Experiência do usuário aprimorada, em concordância com quadro abaixo: 

 

 

  

 

Quadro 01 – Constata mudanças advindas do fenômeno de surgimento das Fintechs 

0 

0 

                                                                                                                                                                                      

Fonte: Gartner (2014) 

Quadro 1 - Amostra das alterações relacionadas ao surgimento das Fintechs 
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As empresas de tecnologia que estão diretamente ligadas ao mercado 

financeiro participam deste ecossistema desempenhando papel ativo na alteração do 

mesmo. Sendo assim, discutiremos a seguir, uma perspectiva mais detalhada a 

respeito deste setor do mercado financeiro a partir do cenário nacional.   

 

 

4. FINTECHS NO BRASIL - NUBANK 

 

Esse capítulo busca elucidar alguns pontos a respeito do setor de Fintechs no 

mercado Brasileiro, assim como esclarecer o contexto de surgimento do primeiro 

Banco Digital e Operadora de Cartões de Crédito, Nubank. De acordo com a 

Associação Brasileira de Startups (ABStartups), órgão responsável por retratar as 

empresas de tal esfera de mercado, em 2012, a instituição contemplava 2.519 startups 

registradas em território nacional. Já no ano de 2016 o total de companhias do setor 

era de 4.273, o que corresponde a um aumento de 69,63%. 

O Brasil passou a possuir, em 2018, duas startups que passaram a ser 

avaliadas com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Tais empresas nacionais são, 

99 Taxi e Nubank, a primeira se trata de uma companhia que dispõe ao consumidor 

um aplicativo relacionado a mobilidade, e a segunda de uma Fintech que oferece os 

serviços de Banco Digital e Operadora de Cartão de Crédito, considerada com valor 

acima dos US$ 2 bilhões. Este fato fez com que o Brasil demonstrasse aos outros 

países seu altíssimo potencial no mercado e casos de sucesso como os citados 

anteriormente. 

Além disso, de acordo censo realizado pelo website perito, Startse, 70% dos 

novos empreendimentos que fazem uso da tecnologia tem como data de fundação o 

período entre os anos de 2016 e 2017. Essa mesma porcentagem apresenta uma 

idade média de 2,44 anos, o que demonstra certo nível de amadurecimento no 

tangente ao mercado de startups, tendo em vista que mais da metade dessas 

companhias há superado os dois anos de existência. Em harmonia com o que 

comprova a fundação Dom Cabral, no 25% das startups finalizam suas atividades em 

um tempo menor ou igual a um ano, conforme figura a seguir: 
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De acordo com levantamento realizado pela Associação Latino-Americana de 

fundos de capital de risco (LAVCA, 2018), o montante de capitais de risco investidos 

em startups iniciantes apresentou um aumento de 207% somente no ano de 2017. 

Foram investidos aproximadamente R$ 2,86 bilhões, já no ano de 2016 este volume 

foi por volta de R$ 926,3 milhões, consagrando assim o ano de 2017 como melhor 

ano em nível de investimentos desde o surgimento das startups no Brasil, 

contemplando um total de 113 empresas Brasileiras atingidas, comparativamente a 

64 instituições no ano de 2016. 

Nesse contexto, a analise realizada pelo site especializado Startse apresenta 

dados que dão fundamento ao caso de sucesso do primeiro Banco Digital e Operadora 

de Cartões de Crédito, Nubank. Caracterizado como uma Fintech, a companhia se 

enquadra em um dos setores que possui um dos menores números de startups 

criadas, o setor Financeiro, que apresenta também o terceiro maior índice de interesse 

por parte dos investidores. A empresa conta também com o fato de se enquadrar no 

terceiro modelo de negócio que mais desperta interesse por parte do investidor, o que 

contribui para o vertiginoso crescimento do negócio. De acordo com tabela abaixo:  

 

Fonte: NOGUEIRA, Vanessa Silva; OLIVEIRA, Carlos Alberto Arruda de. Causa da mortalidade 
das startups brasileiras: como aumentar as chances de sobrevivência no mercado (2015)                                                                                    

Figura 01 – Demonstra o tempo médio de sobrevivência das startups no território nacional 

0 

0 

                                                                                                                                                                                      

Figura 1 - Tempo médio de sobrevivência de Startups no Brasil 
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Tabela 1 - Setores de Negócios 

 

 

 

 

 

 

O surgimento do Nubank se deu através de seu fundador, David Vélez, 

instituída em 06 de maio de 2013, inicialmente como um projeto. Devido as mazelas 

do setor de serviços financeiros no território nacional, e o fato de o país possuir o 

quarto maior mercado online e mobile do globo terrestre, o negócio foi tomando forma 

até finalmente ser criado como uma das ideias mais inovadoras da América Latina a 

partir de capital próprio.  

Posteriormente, devido a necessidade de inicialização dos serviços, o Banco 

contou com investimentos estrangeiros da Kaszkek Ventures e da Sequoia Capital, 

totalizando um montante de US$ 2 milhões. Em meados de abril de 2014 abriram-se 

as portas da companhia e os cartões de créditos começaram a ser emitidos. 

Inicialmente a sede da empresa se localizava em São Paulo, contando com 33 

Tabela 01 – Apresenta os setores mais demandados de acordo com o perfil da startup e 

investidores, respectivamente                                                                                                                                                                        

Fonte: Startse (2018)                                                               

Tabela 02 – Ilustra os modelos de Negócio mais demandados de acordo com o perfil da startup 
e investidores, respectivamente                                                                                                                                                                        

Fonte: Startse (2018)          

Tabela 2 - Modelos de Negócios 



25 

 

funcionários. Dois anos depois, no ano de 2016, a Operadora de Cartões de Crédito 

já contava com mais de 350 colaboradores e nova sede também no estado de São 

Paulo, contabilizando aproximadamente US$ 99 milhões de dólares aplicados ao 

negócio. Com características inovadores e direcionadas ao seu público alvo, o 

crescimento da companhia foi decorrendo de forma orgânica, em concordância com 

quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Características inovadoras do Nubank 

Público-Alvo Jovem geração Y 

Assistência 100% digital (bate-papo no aplicativo, site, SAC, e-

mail, medias sociais) 

Canais de 

Comunicação 

Mídias Sociais, website, e-mail 

Abertura de 

Conta De 

Crédito 

Receber ou solicitar convite. 

Procedimento até assinatura 

do contrato é realizado em 

formulário virtual. 

Programa de 

Vantagens 

Programa de 

pontos, 

Surpresas, 

Seguro viagem e 

acesso a espaços 

vip’s. 

Taxas Sem anuidades ou 

outras taxas. Crédito 

rotativo que varia de 

7.75% a 12% a.m. 

Pagamento da 

Fatura 

Apresentação da Conta 

por e-mail ou cópia 

digital para 

pagamento móvel 
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Abrangência Nacional e internacional 

 

Como fator determinante para o caso de sucesso apresentado, pode-se 

destacar também a tendência de o empreendedorismo digital pertencer a um universo 

cada vez maior no território nacional. A partir da globalização, a intenção mundial em 

fomentar startups devido as competências inovadoras e criativas que as mesmas 

apresentam é real (TORRES, 2016). O fomento a formação de novas startups também 

contempla uma dimensão estratégica quando relacionadas a nações como a 

Brasileira, em desenvolvimento, tendo em vista que o surgimento de novas 

companhias gera como consequência vagas para empregos antes não existentes, 

lançamento de serviços e produtos inovadores que possuem maior valor agregado 

(JUNIOR et al., 2016). 

O que se qualifica como inovação não existe se isolado, os ecossistemas que 

englobam as companhias acometem de maneira direta a eficácia de inovação das 

mesmas (AMABILE et al, 1996; BEDANI, 2012). Já as companhias caracterizadas 

como startups tem seu desenvolvimento de forma isolada, fazendo parte de um 

ecossistema que abrange startups, investidores e incubadoras. Tal ecossistema 

dinâmico tem impacto direto na atmosfera que tange a todas as startups, destacando 

companhias que fomentam inovação e empreendedorismo (TORRES, 2016). Sendo 

assim, a empresa apresentada anteriormente possuía diversos fatores que 

contribuíram para seu sucesso e crescimento. 

 

 

5. TENDÊNCIAS DO SETOR DE FINTECHS 

 

Conforme apresentado em capítulos anteriores, as expectativas a respeito do 

mercado tecnológico e financeiro, de Startups e Fintechs, parece promissora e 

positiva. Apesar disso, alguns estudos como o de Fein (2015), sugerem que as 

Fintechs podem vir a se constituir como uma ameaça a harmonia do ecossistema 

financeiro. Em sua análise, a chance do crescimento vertiginoso das moedas virtuais 

acarretaria em uma bolha especulativa volátil com grande possibilidade de afetar 

Quadro 02 – Demonstra a relação entre os serviços oferecidos pelo Nubank e demanda de seu público 
alvo                                                                                                                                              

Fonte: Andrade, R. 2016, p. 12 
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negativamente o mercado de maneira geral, contemplando inclusive parte do mercado 

que não labora com criptomoedas diretamente, mas toda a economia. Alguns estudos, 

ressaltam o possível surgimento de outro indício negativo que seria a falta de 

segurança da informação por conta do uso de moedas digitais, que não possuem 

rastreamento nem lastro, sendo capaz então de fraudar o sistema de emissão de 

criptomoedas durante o processo de emissão das mesmas, acarretando em menor 

credibilidade e segurança das Fintechs frente aos consumidores. Tais fatos 

acarretariam também alguns periféricos, como possível transgressão aos direitos do 

consumidor, branqueamento de capitais, privação do domínio da economia nacional 

por conta da falta de uso da moeda local, e fomento a crimes online e cibernéticos.  

 Existem também críticas acerca da inteligência virtual, que funcionam como um 

aconselhamento on-line para atender consumidores sem experiência no mercado 

financeiro de maneira intuitiva e automática. O método utilizado para desenvolver tal 

atividade é uma interação com o cliente baseada em seu perfil de atividades e 

consumo, usando algoritmos e questionários que visam decifrar o retrato da 

personalidade do investidor e propor ações que condizem aos seus pensamentos. A 

partir de estudos, identificamos como motivos plausíveis para o uso de tal função a 

aplicação mínima de capital neste recurso, além da imparcialidade e impessoalidade 

que esta tecnologia possui, o que possibilita uma redução considerável de conflito de 

interesses. Ao olhar amplamente para tal ecossistema, a autora ressalta que por conta 

de uma política de comissionamento existente no mercado financeiro, visando o 

alcance de metas e objetivos, o aconselhamento é influenciado por este fator, o que 

gera um custo operacional equivalente e um investimento menos produtivo. Além 

disso, o fato desta inteligência virtual utilizar parâmetros ligados a alguns fatos e 

algumas suposições, que nem sempre são completamente corretas, é indicado que 

se aja com precaução no momento da aderência de contratos com Fintechs que façam 

uso de aconselhamento automático. 

Entretanto, apesar da perspectiva não tão animadora apresentada acima, a 

evolução das startups ligadas ao mercado financeiro é promissora, e afetam 

diretamente a economia, gerando oportunidades de inovar e aprimorar os produtos e 

serviços financeiros. Segundo Philippon (2016), o valor estimado para as transações 

do mercado financeiro permaneceu constante durante os últimos 130 anos nos 

Estados Unidos, assim como no Reino Unido, Alemanha e França, entre outros países 
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da Europa segundo Bazot (2013), onde o custo estimado para tais transações seria 

em torno de 2% do montante total, conforme figura abaixo: 

 

 

 

Além de tal autor, a partir de estudos realizados por Arner e Buckley (2015) 

pode-se observar um aumento constante na lucratividade de das instituições 

financeiras sobre transações, fatores como a disseminação mundial do aparelho de 

fax e do surgimento e distribuição do caixa eletrônico através do globo terrestre. A 

partir disso, os processos relacionados as transações que antes eram diretamente 

ligadas a operações humanas, adquirem maior precisão e agilidade por conta da 

aderência tecnológica, gerando maior ganho financeiro as companhias que 

retornaram tal recebimento a remuneração de colaboradores deste mercado. Com 

isso, o ramo financeiro busca cada vez mais a contratação de colaboradores de 

renome e inteligência reconhecida, a fim de fomentar o incremento de produtividade 

constante com a possibilidade de se apossar de uma grande fatia dos rendimentos 

alcançados por conta deste fator sem a pretensão de repassa-los ao cliente, de acordo 

com gráfico a seguir: 

 

Gráfico 02 – Apresenta o valor médio percentual de custo das transações financeiras entre os anos de 
1880 a 2015 

Fonte: Philippon, Thomas, 2016, p. 6 

Gráfico 2 - Custo de transações financeiras 
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Ainda segundo este viés, a ausência de ampla concorrência identificada no 

setor financeiro atual, assim como a complexa criação e introdução de novos negócios 

nesse mercado nos últimos anos também são fatores que fortalecem o surgimento 

das Fintechs. Nos Estados Unidos por exemplo, a redução do montante total de 

instituições financeiras operantes apresentou redução próxima a 30% entre os anos 

de 1988 e 1997, e em relação ao ativo das oito principais empresas do setor bancário 

apresentou variação positiva, saindo de 22% para 35% a partir de compra de outras 

companhias ou até mesmo associação de marcas. A compra de outras instituições do 

ramo ultrapassou a casa de US$ 1 bilhão sob valência do resultado de processos mais 

eficientes, como demonstrado anteriormente em gráfico 02. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de um entendimento mais profundo a respeito do instituto Fintechs, 

observamos que a escassez de literatura acadêmica explorando o tema é uma 

realidade. Com base no exposto, a produção deste trabalho se propôs a consolidar 

conceitos de inúmeros estudiosos do assunto, de diversas nacionalidades e linhas de 

pensamento, a fim de apresentar e aprofundar essa inovação que surge no mercado 

financeiro. Além disso, permear concepções a respeito de quais as principais 

Gráfico 03 – Exibe o valor médio da remuneração do setor financeiro dividido pela média salarial de toda 
a indústria Norte-Americana entre os anos de 1930 a 2016 

Fonte: Philippon, Thomas, 2016, p. 7 

Gráfico 3 - Relativização de salários do setor financeiro 
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mudanças estabelecidas e propostas pelo novo produto ou serviço que se apresenta 

em conjunto ao surgimento das startups ligadas a finanças, faz com que possamos 

concluir que de fato há um grande espaço de crescimento na economia. Observar o 

funcionamento do novo modelo de negócio, nos leva a notar a existência de uma 

inovação na forma de atender, prestar serviços e de se comunicar com o consumidor. 

Tal revolução acontece de forma cada vez mais veloz, global e sólida, conforme dado 

de estudo que verifica um crescimento de 75% dos investimentos mundiais ao instituto 

das Fintechs somente em um ano. 

Em uma perspectiva nacional, em território Brasileiro, o que foi constatado 

segue as mesmas tendências do cenário internacional, com um dado ainda mais 

significativo em relação ao aumento em 207% nos investimentos as startups no ano 

de 2017. Ademais, foi trazida a análise histórica do surgimento de um dos unicórnios 

brasileiros, empresa que tem valor de mercado superior a US$1 bilhão. Os setores de 

negócio que despertam maior interesse do investidor no Brasil também é um fator que 

corrobora a especulação de que as Fintechs terão ainda mais espaço no mercado do 

futuro. 

Notamos também que segundo esse conceito, tecnologia e finanças estão 

diretamente ligadas há anos e tende a permanecerem e desenvolverem laços cada 

vez mais fortes, movendo milhões na economia. A corrida pelo pioneirismo na 

inovação já é factível, pois até mesmo empresas tradicionais do mercado financeiro 

estão aderindo a procedimento disruptivos no intuito de participarem e atingirem esse 

público diferenciado. Verificamos ainda uma dualidade positiva entre a competência 

para modificar de forma drástica a economia global, nacional e regional e a geração 

da redução de custos financeiros a seus consumidores que se converte em aumento 

de consumo. Capacidade de alterar a economia pois, através de sua tecnologia 

inovadora, atende seus clientes de forma mais eficiente e menos custosa concebendo 

então um ambiente inclusivo que permite que diversas camadas da população 

mundial obtenham participação em serviços e produtos financeiros nunca vistos antes, 

proporcionando uma perspectiva extremamente favorável ao seu crescimento de 

maneira orgânica.  
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